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Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο τελευταίο τεύχος του εβδόμου τόμου μας βρίσκει σε ένα κρίσιμο και 

α έβαιο στάδιο σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού. 

Τ  πρόβλημα είναι λειτουργικό και όχι έλλειψης υλικού. Υπάρχει 

πλήθος άρθρ ν που μας έχουν διατεθεί για δημοσίευση στο περιοδικό. Πάντως τα 

επόμενα χρόνια θα είναι πολύ κρίσιμα για την αναγκαιότητα έκδοσης του 

περιοδικού. Πολλά θα εξαρτηθούν από το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση 

ενός επιστημονικού περιοδικού που δυστυχώς στην περιορισμένη αγορά της 

Ελλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά.  

Τ β

ο

ω

  Τ

Στην αθλητική επικαιρότητα ασχολούμαστε με τους Μεσογειακούς Αγώνες του 

2013  που θα γίνουν στην Ελλάδα. Από οικονομικής άποψης οι αγώνες αυτοί 

μπορεί να πετύχουν μόνο αν γίνουν με το λιγότερο δυνατό κόστος και τη μέγιστη 

δυνατή ωφέλεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν γίνονται μόνιμες υποδομές που 

έχουν πολύ μεγάλο κόστος συντήρησης και δεύτερον γίνεται προσπάθεια να 

μεγιστοποιηθεί η τουριστική ελκυστικότητα της περιοχής. Το θέμα αυτό είναι όμοιο, 

αν και σε μικρότερη κλίμακα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Πολλά άρθρα 

έχουν φιλοξενηθεί γι αυτό το θέμα στις στήλες του περιοδικού.  

Τα τρία επιστημονικά άρθρα έχουν ως αντικείμενο  (α) τις εταιρικές σχέσεις στο 

ποδόσφαιρο (β) την αθλητική συμμετοχή στην Αγγλία και (γ) την γεωμετρία του 

χορού. Όπως ήδη έχουμε κάνει και σε προηγούμενα τεύχη, το περιοδικό θα 

φιλοξενεί και άρθρα που έχουν ως αντικείμενο με θέματα πολιτισμού από μη 

οικονομική προσέγγιση.   
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Η στήλη της αθλητικής επιστημονικής σκέψης ασχολείται με τον αθλητισμό 

δράσης. 

Τέλος, στη στήλη του επιστημονικού αθλητικού βιβλίου παρουσιάζεται ένα 

βιβλίο που εκδόθηκε από την ερευνητική μονάδα αθλητισμού του Αθηναϊκού 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας και βασίζεται σε άρθρα που 

παρουσιάστηκαν στα διεθνή συνέδρια του. 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 

   
 
 
 
Οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 
 

 
 
  
 
 
 

ετ  την επιτυχημένη, από κάθε άποψη, οργάνωση των Ολυμπιακών 
Α ώνων του 2004 από την Αθήνα, ήταν αναμενόμενο η διεθνής αθλητική 
κοινότητα να θεωρεί την Ελλάδα ως ένα ασφαλή και αποτελεσματικό τόπο 
οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
2004 άνοιξαν την όρεξη σε πολλούς να διεκδικήσουν την τέλεση και άλλων 

μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η αρχή έγινε φέτος με την τέλεση του τελικού του 
Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος, αλλά και με την πρόσφατη ανάθεση των 
Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου. 

Μ
ά
γ  Μ

  Από την παρούσα στήλη του περιοδικού, αλλά και από επιστημονικά άρθρα, 
παρουσιάσεις βιβλίων  και παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων οι αναγνώστες του 
περιοδικού γνωρίζουν ότι το μεγάλο όφελος από την οργάνωση τέτοιων μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων δεν προκύπτει από τις οικονομικές δραστηριότητες πριν τους 
αγώνες, αλλά από το τι ακολουθεί. Αν οι αγώνες είναι πετυχημένοι και έχει γίνει η ανάλογη 
προβολή του γεγονότος, τότε δίνεται μία μόνιμη ώθηση στην διεθνή ελκυστικότητα στις 
πόλεις και τις χώρες που οργανώνουν τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Στην περίπτωση 
της Λάρισας και του Βόλου η ελκυστικότητα αυτή μπορεί να φέρει περισσότερους 
αλλοδαπούς και εγχώριους τουρίστες στην περιοχή μετά τους Αγώνες. Επίσης, μπορεί να 
φέρει και ξένους επενδυτές, αν με την ευκαιρία των Αγώνων προβληθούν και οι ευκαιρίες 
επένδυσης που διαθέτει η περιοχή. 
  Η μεγιστοποίηση των αναμενόμενων ωφελειών μπορεί να προκύψει μόνο με μία 
συστηματική και προγραμματισμένη προσπάθεια προβολής της περιοχής, που θα λαμβάνει 
υπόψη της την εμπειρία των άλλων πόλεων που οργάνωσαν ανάλογες αθλητικές 
εκδηλώσεις. Πως μεγιστοποιούνται αυτά τα οφέλη; Πρώτον, οι αγώνες θα πρέπει να 
οργανωθούν με το ελάχιστο δυνατό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγάλο κόστος δεν 
προέρχεται από το λειτουργικό κόστος των αγώνων, αλλά από το κόστος συντήρησης και 
λειτουργίας των αθλητικών υποδομών που θα διατηρηθούν μετά τους αγώνες. Οι υποδομές 
που θα πρέπει να είναι μόνιμες πρέπει να αντέχουν σε μία στοιχειώδη ανάλυση κόστους-
οφέλους, ακόμη και αν λάβει κανείς υπόψη του τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από 
τη διατήρηση αθλητικών υποδομών. Το αμείλικτο ερώτημα πρέπει να αφορά την ανάγκη 
συντήρησης και λειτουργίας μιας αθλητικής υποδομής που έχει ανάγκη η περιοχή σε σχέση 
με κάποια άλλη ανάγκη, όπως η συντήρηση και λειτουργία ενός νοσοκομείου. Η 
σπανιότητα των πόρων και εναλλακτικές χρήσεις τους που μαθαίνει ένας πρωτοετής 
φοιτητής οικονομικών έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Διαφορετικά οι δύο πόλεις θα τρέχουν 
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και δεν θα φθάνουν να καλύπτουν τεράστια έξοδα συντήρησης και λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Συνεπώς, ό,τι μπορεί να είναι προσωρινό ακόμη και με μεγαλύτερο 
προσωρινό κόστος, αλλά μηδέν κόστος μετά τους αγώνες, θα πρέπει να προτιμηθεί. 
  Το δεύτερο προαπαιτούμενο για την μεγιστοποίηση των ωφελειών από την τέλεση 
μεγάλων αθλητικών γεγονότων είναι η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα οικονομικής 
εκμετάλλευσης των αγώνων που θα επιφορτισθεί με την προβολή της περιοχής μέσω των 
αγώνων. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να σχεδιαστεί κεντρικά από όλους τους τοπικούς 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν άμεσο ενδιαφέρον από την αύξηση της 
ελκυστικότητας της περιοχής. Αύξηση των τουριστικών αφίξεων και προσέλκυση 
επενδύσεων είναι οι δύο στόχοι που πρέπει να τεθούν και η επίτευξή τους θα κρίνει και το 
μέγεθος της εκμετάλλευσης των αγώνων. Ο φορέας αυτός θα πρέπει να κινείται ανεξάρτητα 
από την οργανωτική επιτροπή των αγώνων και θα πρέπει να αρχίσει δουλειά άμεσα. Το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι η κατάστρωση ενός σοβαρού σχεδίου μάρκετινγκ 
με συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν πριν, κατά τη  διάρκεια και μετά τους 
αγώνες. 
  Μεγάλα και μικρά διεθνή γεγονότα και εκδηλώσεις αποτελούν για την Ελλάδα ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπορεί τα γεγονότα αυτά καθ’ αυτά να μην φέρουν έσοδα, αλλά 
αποτελούν το μέσο καλύτερης προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό. Αυτό συμβάλλει 
θετικά στην προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών υψηλής ποιότητας και υψηλού 
εισοδήματος. 
  Είναι πολλές εκείνες οι φωνές που ακούγονται να διαμαρτύρονται ότι οι αγώνες, 
όπως οι Μεσογειακοί, είναι σπατάλη πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα. 
Σοβαροί οικονομολόγοι και επιχειρηματίες θεωρούν ακόμη ότι το αναπτυξιακό πρότυπο 
της Ελλάδος είναι αυτό που επικρατούσε τις δεκαετίες του 1950 και 1960. Σήμερα, πλέον, 
είναι ολοφάνερο ότι ο διεθνής καταμερισμός της εργασίας, από οποιαδήποτε ιδεολογική 
οπτική γωνία και αν ιδωθεί, επιβάλλει την υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης που 
είναι αυτό της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αναψυχής 
και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Με άλλα λόγια, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος 
πλέον είναι ο Τουρισμός. Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες έχουν τη δική τους 
αξία, δεν βλάπτει όμως να χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση περισσότερων και 
καλύτερων αλλοδαπών επισκεπτών. Οι Μεσογειακοί Αγώνες του 2013 εκτός από την 
εκπλήρωση των μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών ιδεωδών των λαών της Μεσογείου 
μπορούν να βοηθήσουν τις πόλεις της Λάρισας και του Βόλου να αναπτύξουν τον διεθνή 
τουρισμό τους. 
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Εταιρικές Σχέσεις στη Βιομηχανία Ποδοσφαίρου  
Γκέοφ Γουόλτερς 
  
  
  
 
 

ρόσφατα έγιναν πολλές εκκλήσεις στο πλαίσιο της αθλητικής 
δι ίκησης για μεγαλύτερη περισυλλογή και διεύρυνση των 
προσεγγίσεων και των θεωριών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 
των αθλητικών οργανισμών. Για παράδειγμα, η ειδική έκδοση του 
Οκτωβρίου του 2005 του περιοδικού Journal of Sport Management 

επιχείρησε να διευρύνει το πεδίο συλλογισμού σχετικά με πιο κριτικές και 
καινοτόμες προσεγγίσεις στη μελέτη του αθλητικού μάνατζμεντ” (Amis και Silk, 
2005: 355). Αυτή η έκκληση για μια πιο κριτική προσέγγιση στηρίχθηκε πάνω στην 
πεποίθηση ότι οι ειδικοί του αθλητικού μάνατζμεντ πρέπει να υιοθετήσουν μια 
“ευρύτερη ποικιλία ερωτημάτων, προσεγγίσεων και μεθόδων” (Amis και Silk, 2005: 
356) προκειμένου το επιστημονικό αυτό πεδίο να μπορέσει να προχωρήσει πέρα από 
την κυρίαρχη θετικιστική εστίαση στις αποδοτικές και αποτελεσματικές δομές 
(Frisby, 2005). Στο πλαίσιο αυτής της επιχειρηματολογίας, το παρόν άρθρο 
χρησιμοποιεί τη θεωρία των εταίρων (stakeholder theory) της επιχειρησιακής 
διοίκησης για να αναλύσει τις σχέσεις οργανισμού-εταίρων στο πλαίσιο του 
αγγλικού ποδοσφαίρου. Το άρθρο ξεκινάει με μια σύντομη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σχετικά με τη θεωρία των εταίρων, προτού εξετάσει τη συνάφεια της 
με τη διοίκηση ποδοσφαιρικών ομάδων. Κατόπιν παρουσιάζεται μια μελέτη 
περίπτωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας Charlton Athletic. Η ομάδα έχει καλό όνομα 
όσον αφορά στις σχέσεις της με διαφορετικές ομάδες εταίρων. Συγκεκριμένα, η 
εργασία που κάνει η ομάδα στο πλαίσιο της τοπικής της κοινότητας, έχει 
δημιουργήσει πολύ  καλή φήμη για την Charlton στο πλαίσιο της βιομηχανίας 
ποδοσφαίρου και στον ευρύτερο επιχειρησιακό χώρο. Το Νοέμβριο του 2005, η 
κοινοτική ομάδα της Charlton ψηφίστηκε στο πλαίσιο των Εθνικών Επιχειρησιακών 
Βραβείων (National Business Awards) ως ένας από τους δέκα πρώτους οργανισμούς 
στην κατηγορία των επιχειρήσεων με κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτή η μελέτη 
περίπτωσης εξετάζει τις σχέσεις που έχει η Charlton Athletic με την τοπική κοινότητα, 
προτού εστιαστεί στις σχέσεις μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας και των οπαδών 
της.   

Π ο

“
  Π

 
Θεωρία των Εταίρων 
Τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξε μεγάλη παραγωγή βιβλιογραφίας σχετικής με τη 

θεωρία των εταίρων (Friedman and Miles, 2002), η οποία βασίστηκε στην 
πρωταρχική εργασία του Freeman (1984: 46). Στην εργασία αυτή, ως εταίρος ορίζεται 
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“οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο που μπορεί να επηρεάσει ή να επηρεαστεί από την 
επίτευξη των οργανωσιακών στόχων”. Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός του Freeman 
(1984) κυριάρχησε σε μεγάλη κλίμακα, δέχτηκε κριτική, διότι ήταν πολύ ευρύς, με 
αποτέλεσμα η θεωρία των εταίρων να γίνει αντιληπτή ως μια “χαλαρή και γενική 
συζήτηση ενός συνόλου πιθανών θεωριών εξαιρετικά καρποφόρων, με μεγάλη 
επίδραση και εύρος” (Freeman and Phillips, 1996: 74). Στη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1990, έγιναν πολλές προσπάθειες να διευθετηθούν τα προβλήματα που 
σχετίζονταν με την έλλειψη ενός κυρίαρχου θεωρητικού πλαισίου για τη θεωρία των 
εταίρων. Για παράδειγμα, οι Phillips et al (2003) εξετάζουν ‘τι δεν είναι η θεωρία των 
εταίρων’, ενώ η πολυαναφερμένη εργασία των Donaldson και Preston (1995) 
επιχείρησε να ταξινομήσει τους πολλαπλούς άξονες της έρευνας σχετικά με τη θεωρία 
των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφικών / εμπειρικών, 
συντελεστικών και κανονιστικών συνιστωσών. Η τυπολογία των Donaldson και 
Preston (1995) υιοθετήθηκε και απορρίφθηκε, με τη σειρά της, από τη μετέπειτα 
βιβλιογραφική παραγωγή της θεωρίας των εταίρων. Για παράδειγμα, ο Jones (1995) 
κάνει σαφή αναφορά σε διαφορετικούς άξονες της έρευνας σχετικά με τη θεωρία των 
εταίρων και εστιάζεται ειδικότερα στη συντελεστική θεωρία, συνδέοντας την έννοια 
των εταίρων με την οικονομική θεωρία, την επιστήμη της συμπεριφοράς και την 
ηθική. Οι Jones και Wicks (1999) υποστηρίζουν τη θεωρητική ενοποίηση των 
συντελεστικών και κανονιστικών ερευνητικών αξόνων στο πλαίσιο της 
‘συγκλίνουσας θεωρίας των εταίρων’ που προτείνουν. Αυτό θεωρείται “ταυτόχρονα 
κανονιστικό και συντελεστικό, προσφέροντας τόσο κανονιστικά πρότυπα 
συμπεριφοράς, όσο και επιχειρήματα που προτείνουν ότι η συμμόρφωση με αυτά τα 
πρότυπα θα οδηγήσει σε αποτελέσματα αποδεκτά, τόσο από κανονιστική, όσο και 
πρακτική, άποψη” (Jones και Wicks, 1999: 215). Οι Treviño και Weaver (1999) 
αμφισβητούν το επιχείρημα των Jones και Wicks’ (1999) ότι η συγκλίνουσα θεωρία 
των εταίρων αποτελεί μια τάξη θεωριών, υποστηρίζοντας, αντιθέτως, ότι οι ερευνητές 
οφείλουν να σκεφτούν με τους όρους μιας παράδοσης στην έρευνα των εταίρων στην 
οποία οι υπάρχουσες κανονιστικές και εμπειρικές θεωρίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δοθεί απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που κινούν 
αυτή την παράδοση. Ο Freeman (1999) αμφισβητεί επίσης τη χρησιμότητα της 
τυπολογίας των Donaldson και Preston (1995), υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει 
ανάγκη για συγκλίνουσα θεωρία των εταίρων. Αντιθέτως, υπάρχουν “μόνο 
αφηγήσεις σχετικές με εταίρους και αφηγήσεις σχετικές με αυτές τις αφηγήσεις – 
δηλαδή ‘θεωρία’ (1999: 234). Ο Gioia (1999) προκαλεί, επίσης, τα επιχειρήματα των 
Jones και Wicks’ (1999) σχετικά με την ενοποίηση των θεωρητικών παραδειγμάτων, 
υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη κοινών συμφερόντων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το 
ξεκίνημα μιας συζήτησης, αλλά οι οντολογικές και επιστημολογικές διαφορές δεν 
μπορούν να αγνοηθούν. Επιπρόσθετα, ο Gioia προτείνει ότι “αυτό το είδος της 
θεωρίας [των εταίρων] θα ήταν πιο σχετικό και αξιόπιστο εάν, αντί να εργαζόμαστε 
αποκλειστικά στη βάση θεωρητικών εννοιών, ξεκινούσαμε από συγκεκριμένα 
δεδομένα και καταλήγαμε σε μια λειτουργική έννοια” (1999: 230). 

 Παρόλο που υπάρχει ένας βαθμός απόκλισης μεταξύ των απόψεων όσον αφορά 
στο τι ακριβώς είναι η θεωρία των εταίρων, υπάρχει γενική ομοφωνία αναφορικά με 
τα ερευνητικά ερωτήματα που απαιτούν προσοχή. Ο Argenti (1997) υποστηρίζει ότι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη θεωρία των εταίρων είναι η έλλειψη σαφήνειας 
σχετικά με το ποιοι είναι ακριβώς οι εταίροι, δηλ. η ταυτότητα των εταίρων. Αυτό 
αναλύεται από διάφορους ειδικούς στην περιοχή των εταίρων (π.χ. Phillips, 2003a; 
2003b; Mitchell et al, 1997). Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί, επίσης, στην 
υποπροδιαγραφή της σχέσης μεταξύ οργανισμού και εταίρων και στην απλοϊκή 
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φύση των παραδοσιακών μοντέλων των εταίρων, με έναν αριθμό ακαδημαϊκών να 
δίνουν έμφαση στο πώς ένας οργανισμός υπάρχει στο πλαίσιο ενός δικτύου 
αλληλεξαρτώμενων οργανισμών εταίρων και στο πώς οι σχέσεις μεγαξύ των εταίρων 
μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά ενός οργανισμού (π.χ. Rowley, 1997; 
Frooman, 1999; Post et al, 2002; Friedman and Miles, 2002; Neville and Menguc, 
2006). Επομένως, έχει υποστηριχθεί ότι η κατανόηση και διαχείριση πολλαπλών 
σχέσεων μεταξύ εταίρων, καθώς και ο συνυπολογισμός των αναγκών μιας σειράς 
οργανισμών εταίρων αποτελεί κλειδί για μια στέρεα στρατηγική, για ένα 
μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για τη δημιουργία οργανωσιακής 
ευημερίας (Post et al, 2002; Freeman, 2006).  
 Σύμφωνα με τους Low και Cowton (2004: 47), υπάρχουν δύο διαθέσιμες τεχνικές 
για τις εταιρίες που επιθυμούν να ακολουθήσουν προληπτική στρατηγική όσον 
αφορά στη διοίκηση των εταιρικών σχέσεων – εμπλοκή και συμμετοχή των εταίρων. 
Η εμπλοκή των εταίρων συνίσταται στην τακτική εμπλοκή ενός οργανισμού με 
ομάδες εταίρων μέσω συναντήσεων και συσκέψεων, παρόλο που οι εταίροι 
παραμένουν σε κάποια (μικρή) απόσταση από τη λήψη οργανωσιακών αποφάσεων 
και για αυτό το λόγο, μπορούν να επηρεάσουν σε κάποιο μόνο βαθμό τη διοίκηση 
του οργανισμού (Low and Cowton, 2004: 48). Ωστόσο, η συμμετοχή των εταίρων τους 
δίνει τη δυνατότητα να εμπλακούν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, ενσωματώνοντάς 
τους στις διοικητικές δομές ενός οργανισμού (Low and Cowton, 2004: 49). 
 
 
Η Θεωρία των Εταίρων και η Διοίκηση μιας Ποδοσφαιρικής Ομάδας 
 Η μικρή χρηματική επίδοση και η αύξηση του αριθμού των ποδοσφαιρικών 
ομάδων στην Αγγλία έχει οδηγήσει σε πρόσφατες αμφιβολίες σχετικά με τα επίπεδα 
εταιρικής διοίκησης στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα, οι ετήσιες 
έρευνες ‘Κατάσταση του Παιχνιδιού’ (State of the Game) που διεξάγει το Ερευνητικό 
Κέντρο Ποδοσφαιρικής Διοίκησης στο κολέγιο Μπίρκμπεκ του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου δίνουν διαγράμματα σχετικά με τα επίπεδα της εταιρικής διοίκησης στις 
ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτης ποδοσφαιρικής κατηγορίας (Football League) και 
ποδοσφαιρικού συνεδρίου (Football Conference) χρησιμοποιώντας τον Συνδυαστικό 
Κώδικα 2003 (Combined Code 2003) ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση και 
παρουσιάζουν περιοχές στις οποίες οι ποδοσφαιρικές ομάδες θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν. Παρόλο που οι δομές, οι έλεγχοι και τα πλαίσια είναι σημαντικοί 
παράγοντες στην εταιρική διοίκηση, οι ποδοσφαιρικές ομάδες διαφέρουν από τις 
συνήθεις επιχειρήσεις και θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, τόσο το ρόλο της 
ποδοσφαιρικής ομάδας ως επιχείρησης, όσο και ως κοινωνικού οργανισμού 
(Morrow, 2003). Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών ομάδων στην 
πρώτη κατηγορία και στην ποδοσφαιρική κατηγορία ενσωματώνονται ως ιδιωτικές ή 
δημόσιες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και στην εσωτερική αλληλογραφία και τα 
άρθρα της ένωσης στόχο τους έχουν την προώθηση του ποδοσφαίρου ως αθλητικής 
δραστηριότητας και ως επιχείρησης (Farquhar et al, 2005: 340). Στη βιομηχανία του 
ποδοσφαίρου, ο αθλητικός στόχος έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό, από την εποχή της 
εργασίας του Sloane (1971) που δήλωσε ότι ο στόχος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας 
ήταν να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητα (που ορίζεται ως η επιτυχία του παιχνιδιού, 
ο μέσος όρος παρακολούθησης, η υγεία των ομάδων της κατηγορίας, το 
καταγεγραμμένο κέρδος και το κέρδος μετά του φόρου) ενώ ταυτόχρονα να 
παραμείνει φερέγγυα από οικονομική άποψη.  
  Οι ποδοσφαιρικές ομάδες αντιπροσωπεύουν, επίσης, γεωγραφικές τοποθεσίες 
και για το λόγο αυτό, η σχέση μεταξύ μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και των διαφόρων 
κοινοτήτων στις οποίες εδράζεται μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
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της τοπικής ταυτότητας και στην αίσθηση του τόπου (Morrow, 2003: 55; Brown et al, 
2006). Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και της κοινότητας 
των οπαδών της είναι διαφορετική από τη συμβατική σχέση μεταξύ μιας επιχείρησης 
και των πελατών της, λόγω των δυνατών επιπέδων πίστης, αφοσίωσης, 
αδελφικότητας και συναισθηματικής σύνδεσης που έχουν οι οπαδοί με την 
ποδοσφαιρική τους ομάδα. Αυτό το μοναδικό επίπεδο αφοσίωσης αποδίδεται με τον 
όρο ‘ισότητας οπαδών’ (Salomon Brothers, 1997), που αναφέρεται στην “επίμονη 
συναισθηματική και φυσική επένδυση ορισμένων οπαδών στις ομάδες τους” 
(Gorman and Calhoun, 1994: 237). Αυτή η συναισθηματική επένδυση αντανακλάται 
στη μοναδική ‘πίστη στο εμπορικό σήμα’ η οποία συνδέεται με την υποστήριξη των 
ποδοσφαιρικών ομάδων, καθιστώντας “τη ζήτηση για εισιτήρια και άλλα προϊόντα 
της ομάδας απαθή ως προς τις αλλαγές των τιμών: οι οπαδοί δεν θα αλλάξουν την 
πίστη τους στην ομάδα (εμπορικό σήμα) όταν η τιμή των εισιτηρίων ή του 
εμπορεύματος αυξηθεί ή όταν τα επίπεδα των υπηρεσιών πέσουν κάτω από το 
πρότυπο όριο” (Football Governance Research Centre, 2003: 25). Αυτά τα 
χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τις ποδοσφαιρικές ομάδες από τις συνηθισμένες 
επιχειρήσεις και δείχνουν ότι η θεωρία των εταίρων αποτελεί ένα σχετικό πλαίσιο για 
την ανάλυση της διοίκησης των ποδοσφαιρικών ομάδων (Morrow, 2003). Επομένως, 
το κύριο ζήτημα είναι πώς μπορούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες να διαχειριστούν 
πολλαπλές εταιρικές σχέσεις; 
 
 
Εταιρικές Σχέσεις: Μια Μελέτη Περίπτωσης της Ποδοσφαιρικής Ομάδας 
Charlton Athletic 
 Η Charlton Athletic είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα που έχει την έδρα της στο 
προάστιο του Γκρίνγουιτς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Η ομάδα βρίσκεται στην 
πρώτη κατηγορία τις τελευταίες εφτά περιόδους, παρόλο που μόλις δεσμεύτηκε για 
το πρωτάθλημα στο τέλος της περιόδου του 2006/2007. Αυτή η μελέτη περίπτωσης θα 
εστιαστεί στο βαθμό στον οποίο η Charlton Athletic έθεσε σε εφαρμογή στρατηγικές 
εμπλοκής και συμμετοχής με δύο κύριες ομάδες εταίρων, αναλύοντας τις 
πρωτοβουλίες που εφάρμοσε η ομάδα προκειμένου να διατηρήσει δυνατές εταιρικές 
σχέσεις. Καταρχήν, η μελέτη περίπτωσης θα εστιαστεί στις σχέσεις μεταξύ της 
Charlton Athletic και της τοπικής κοινότητας μέσω της δουλειάς που διεξάγει το 
Τμήμα Συνδέσμου με την Κοινότητα της ποδοσφαιρικής ομάδας, το Κοινοτικό 
Τραστ της Charlton Athletic και το πρόγραμμα Ποδοσφαίρου στην Κοινότητα. 
Δεύτερον, η μελέτη περίπτωσης θα αναλύσει τέσσερις τρόπους με τους οποίους η 
ομάδα ακολούθησε προσέγγιση ενσωμάτωσης ως προς τις σχέσεις με τους οπαδούς 
της, συμπεριλαμβανομένης της τιμολογιακής στρατηγικής ενσωμάτωσης σε ό,τι 
αφορά τα εισιτήρια, του Βάλλεϋ Εξπρές, την εμπλοκή των οπαδών και την 
αντιπροσώπευση των οπαδών.  
 
Η Charlton Athletic και οι Κοινοτικές Σχέσεις 
 Η οργανωτική δομή της Charlton Athletic στην κοινότητα, δείχνει τις περιοχές 
εργασίας στις οποίες εμπλέκονται το Τμήμα Συνδέσμου με την Κοινότητα της 
Charlton Athletic, το Κοινοτικό Τραστ της Charlton Athletic και το πρόγραμμα 
Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα.  
 
Κοινοτικός Σύνδεσμος της Charlton Athletic 
 Η ποδοσφαιρική ομάδα λειτουργεί ένα τμήμα κοινοτικού συνδέσμου που 
συντονίζει και επιβλέπει έναν αριθμό πρωτοβουλιών που προσανατολίζονται στην 
κοινότητα. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν το Κέντρο Στήριξης της Μάθησης 
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(Study Support Centre) που εδράζεται στο Βόρειο Τμήμα του Σταδίου του Βάλλεϋ, 
που είναι ένας συνεταιρισμός μεταξύ της ομάδας, της Τοπικής Αρχής του 
Γκρίνγουιτς και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (Department for 
Education and Skills) υπό την πρωτοβουλία ‘Παίζοντας για την Επιτυχία’. Η 
πρωτοβουλία ‘Παίζοντας για την Επιτυχία’ χρησιμοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού 
για να εμπλακεί με τα παιδιά και εστιάζεται στη βελτίωση των επιπέδων 
αλφαβητισμού, αριθμητισμού και χρήσης της τεχνολογίας της πληρο-φορικής μεταξύ 
των μαθητών των Σταδίων Δύο και Τρία. Το Κέντρο Στήριξης της Μάθησης 
προσφέρει μαθήμα-τα εκτός του κανονικού σχολικού προγράμματος που 
εστιάζονται στη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού, αριθμητισμού και γνώσεων 
πληροφορικής. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2005 και Σεπτεμβρίου 2006, το Κέντρο Στήριξης 
της Μάθησης δούλεψε με 400 παιδιά από 15 δημοτικά σχολεία και με 120 παιδιά από 
έξι σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (DfES, 2006). Το Κέντρο Στήριξης της 
Μάθησης συνεργάζεται, επίσης, στενά με το Κοινοτικό Κολέγιο του Γκρίνγουιτς, το 
οποίο έχει θέσει σε λειτουργία το Κολέγιο Αναψυχής του Λονδίνου (London Leisure 
College) στο πλαίσιο της ομάδας. Η ομάδα εφαρμόζει, επίσης, προγράμματα 
ποδοσφαίρου για κορίτσια και γυναίκες, όπως το Κέντρο Αριστείας για κορίτσια 
μέχρι 16 ετών και μια ακαδημία για κορίτσια έως 19 ετών, σε συνεργασία με το 
Κολέγιο Αναψυχής του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Γκρίνγουιτς. Η 
ακαδημία τροφοδοτεί, στη συνέχεια, τη γυναικεία ομάδα της Charlton Athletic που 
παίζει στο εθνικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Η Charlton προσλαμβάνει, 
επίσης, έναν Υπεύθυνο  για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που συναντάται με την 
Ένωση των Οπαδών με Ειδικές Ανάγκες της Charlton Athletic (CADSA) και 
συντονίζει διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες ‘Ένα Γκολ για Όλους’. Οι υποδομές και υπηρεσίες για 
άτομα με ειδικές ανάγκες στο Valley περιλαμβάνουν πάνω από 100 θέσεις για 
αναπηρικά καροτσάκια, ανελκυστήρες, πρόσβαση σε όλους τους ορόφους, περιοχές 
ανάπαυσης με χαμηλούς πάγκους, ειδικές τουαλέτες και προφορικά σχόλια για 
τυφλούς ή με μειωμένη όραση οπαδούς, σε όλα τα σημεία του γηπέδου.  
 
Το Κοινοτικό Τραστ της Charlton Athletic 
 Το Κοινοτικό Τραστ της Charlton Athletic είναι ένα παράδειγμα μιας 
διαφωτιστικής προσέγγισης στις κοινοτικές σχέσεις που χρησιμοποιεί τη δύναμη του 
ποδοσφαίρου προκειμένου να οφελήσει πολλαπλές κοινοτικές ομάδες. Η 
ποδοσφαιρική ομάδα δημιούργησε το Κοινοτικό Τραστ το 2003 ως ένα ανεξάρτητο 
κοινοτικό οργανισμό για να συνενώσει εφτά κύριους άξονες κοινοτικής εργασίας και 
να τους θέσει υπό την ευθύνη του Τραστ που διοικείται από δικό του διευθύνων 
σύμβουλο και ένα διοικητικό συμβούλιο. Οι εφτά άξονες κοινοτικής εργασίας 
περιλαμβάνουν: βασικές προπονήσεις, ειδικές ανάγκες, υγεία, εκπαίδευση, ισότητα 
και διαφορετικότητα, θερινά τουρνουά και ανάπτυξη γυναικών και κοριτσιών Ο 
ρόλος του διευθύνων συμβούλου του Κοινοτικού Τραστ είναι η επίβλεψη ενός 
αριθμού εμπορικών οργανισμών που εφαρμόζουν μια σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες 
εστιάζονται γύρω από αυτές τις εφτά περιοχές. Οι εμπορικοί οργανισμοί 
περιλαμβάνουν τους εξής: Συνεταιρισμός Φυλετικής Ισότητας της Charlton Athletic 
(CARE), Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα, Θετικό Μέλλον, Κοινοτικές Υποδομές και 
Charlton στο Εξωτερικό. Αυτοί οι εμπορικοί οργανισμοί εργάζονται συνεταιρικά με 
άλλους οργανισμούς κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, δημόσιων 
οργανισμών και εμπορικών οργανισμών, ενώ προσφέρουν μια σειρά κοινοτικών 
προγραμμάτων στα προάστια του Γκρίνγουιτς, Μπέξλεϊ και Κέντ, πέρα από την 
εργασία στην οποία εμπλέκεται η ομάδα στο εξωτερικό. Προκειμένου το Κοινοτικό 
Τραστ να μπορέσει να εξυπηρετήσει μια τόσο μεγάλη περιοχή έχει 26 υπαλλήλους 
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πλήρους απασχόλησης και άλλους 200 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, που 
ήρθαν σε επαφή με περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά το 2005.  
 Υπάρχουν πέντε βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη 
του Κοινοτικού Τραστ, από την ίδρυση του το 2003. Καταρχήν, το Κοινοτικό Τραστ 
είναι καταγεγραμμένο  ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός, έτσι ώστε 
οποιαδήποτε χρηματοδότηση δέχεται το Τραστ πρέπει να δαπανηθεί σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης της κοινότητας και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
την ποδοσφαιρική ομάδα. Σημαίνει, επίσης, ότι το Τραστ δεν χρειάζεται να 
πληρώνει επιχειρησιακό φόρο ή φόρο κερδών κεφαλαίου. Δεύτερον, το Κοινοτικό 
Τραστ έχει δομική, στρατηγική και οικονομική ανεξαρτησία από την ποδοσφαιρική 
ομάδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Τραστ να θέσει τους δικούς του στόχους και να 
εστιαστεί στην κάλυψη των αναγκών της κοινότητας, παρά να είναι προσκολλημένο 
στους πιο εμπορικούς στόχους της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο τρίτος σημαντικός 
παράγοντας στην ανάπτυξη του Κοινοτικού Τραστ είναι η δυνατή σχέση μεταξύ του 
Τραστ και της ποδοσφαιρικής ομάδας. Αυτή η σχέση ενισχύεται από την αφοσίωση 
που έχουν το διοικητικό συμβούλιο του Τραστ και η διοίκηση της ποδοσφαιρικής 
ομάδας στην κοινότητα. Τέταρτον, η κοινωνική ενσωμάτωση αποτελεί κύρια 
πολιτική στην οποία δίνει προτεραιότητα η Κυβέρνηση των Εργατικών από την 
εποχή των εκλογών του 1997. Η πλειοψηφία του εισοδήματος που παράγει το 
Κοινοτικό Τραστ προέρχεται από χρηματοδοτήσεις για την εφαρμογή 
προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω πρωτοβουλιών, όπως η πρωτοβουλία 
‘Θετικό Μέλλον’ που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Τμήματος Στρατηγικής για τα 
Ναρκωτικά του Υπουργείου Ασφαλείας (Home Office Drug Strategy Directorate) ως 
ένας τρόπος για τη μείωση της χρήσης των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, 
καθώς και τη βελτίωση της φυσικής υγείας. Ο πέμπτος παράγοντας είναι οι σχέσεις 
που έχει το Κοινοτικό Τραστ με εταίρους από τις τοπικές αρχές, εθελοντικούς 
οργανισμούς και εμπορικούς οργανισμούς. Η πρόσφατη συνεταιριστική συμφωνία 
μεταξύ τριών τομέων και συγκεκριμένα, μεταξύ του Κοινοτικού Τραστ, της 
ποδοσφαιρικής ομάδας, του δημοτικού συμβουλίου του Κέντ και άλλων 
οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ποδοσφαίρου, της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας του Κέντ, της αστυνομίας του Κέντ, της Δημοτικής Ένωσης 
Ποδοσφαίρου του Κέντ και του Σιδηροδρομικού Δικτύου αποτελεί ένα παράδειγμα 
ενός οργανωτικού δικτύου που επιδίδεται στην εφαρμογή κοινοτικών 
προγραμμάτων, προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, η 
εκπαίδευση, η αθλητική ανάπτυξη, η κατάχρηση ουσιών, η προώθηση της υγείας, η 
κοινωνική ενσωμάτωση και η κοινοτική ασφάλεια. Αυτοί οι οργανισμοί υπέγραψαν 
μια συνεταιριστική συμφωνία το Σεπτέμβριο του 2006, με σκοπό να αναπτύξουν 
περαιτέρω μια σειρά κοινοτικών προγραμμάτων στο Κεντ, στο πλαίσιο των 
προσδοκιών και της υποστήριξης που παρέχει ο συνεταιρισμός (Charlton Athletic, 
2006: 9).  
 
Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα 

Το πρόγραμμα Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα (FiTC) αποτελεί ένα από τα κύρια 
προγράμματα του Κοινοτικού Τραστ του οποίου έγινε μέρος το 2006. Πριν από την 
ίδρυση του Τραστ, το Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα αποτελούσε μέρος της 
ποδοσφαιρικής ομάδας, από την εποχή της ίδρυσης της, το 1992. Αρχικά, το 
πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας και 
της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, που διαχειρίζεται τα προγράμματα 
αυτά μέσω της Κοινότητας Εκπαίδευσης Ποδοσφαιριστών, ένα φιλανθρωπικό 
παρακλάδι της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαριστών. Από το 1992, το 
πρόγραμμα FiTC αναπτύχθηκε σε σημείο να απασχολεί 20 υπαλλήλους πλήρους 
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απασχόλησης. Υπάρχουν, επίσης, περίπου 200 προπονητές μερικής απασχόλησης 
που υποστηρίζουν τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Οι υποδομές 
περιλαμβάνουν ένα πρόσφατα κατασκευασμένο τεχνητό γήπεδο, που κοστίζει 650 
χιλιάδες αγγλικές λίρες. Οι 600 χιλιάδες λίρες προήλθαν από την πρωτοβουλία 
Barclays Spaces for Sport σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποδοσφαίρου. Αυτό 
δημιούργησε ένα Κοινοτικό Κέντρο Δεξιοτήτων (Community Centre 4 Skills) στο 
γήπεδο προπόνησης του Νιού Ελνταμ. Μία από τις προϋποθέσεις για αυτό είναι ότι 
η κοινοτική χρήση του Astroturf θα πρέπει να συνιστά το 85% της συνολικής χρήσης. 
Αυτό αποτέλεσε την πρώτη φάση της ανάπτυξης κεφαλαίου. Η δεύτερη φάση θα 
περιλαμβάνει την κατεδάφιση και επανακατασκευή των γραφείων του 
προγράμματος FiTC, προκειμένου να συμπεριλάβουν αίθουσες διαλέξεων και μια 
κοινοτική ζώνη μάθησης.  
 Το FiTC εφαρμόζει μια σειρά προγραμμάτων στα προάστια του Γκρίνγουιτς, 
Μπέξεϊ και Κέντ συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων: προπόνηση παιδιών με 
ειδικές ανάγκες μέσω του προγράμματος Η Ικανότητα Μετράει (Ability Counts), 
ενδοσχολικά προγράμματα, προγράμματα διακοπών, πρωϊνές προπονήσεις τα 
Σάββατα ειδικά για κορίτσια με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους, 
προγράμματα για παιδιά ηλικίας τριών και τεσσάρων ετών και το βραβείο Charlton 
Challenge που βοηθάει τα παιδιά να προοδεύσουν και να αναπτύξουν τις 
ποδοσφαιρικές τους δεξιότητες. Το πρόγραμμα FiTC και το Κοινοτικό Τραστ έχουν, 
επίσης, δημιουργήσει συνδέσμους με ποδοσφαιρικές ομάδες στο εξωτερικό και έχουν 
αναπτύξει σχολεία και ακαδημίες ποδοσφαίρου σε συνεργασία με ποδοσφαιρικές 
ομάδες στην Ισπανία, Νότια Αφρική, Φιλανδία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική και Κίνα. 
Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν μέρος των πρωτοβουλιών της ποδοσφαιρικής ομάδας 
που έχουν στόχο να κάνουν γνωστό το όνομα της Charlton Athletic σε άλλες χώρες, 
αλλά, δεδομένης της έμφασης που δίδεται στην τοπική κοινότητα, η ομάδα 
προσπαθεί να εμπλακεί στις τοπικές κοινότητες των περιοχών όπου βρίσκονται οι 
ακαδημίες αυτές. 
 Οι δύο κύριες δραστηριότητες του προγράμματος FiTC είναι η εργασία της 
βασικής προπόνησης και τα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η εργασία της 
βασικής προπόνησης περιλαμβάνει την προσφορά προγραμμάτων σε σχολεία, όπως 
την Προπόνηση του Αναλυτικού Προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, 
τα σχολεία πρέπει να δώσουν 10% χρόνου στους δασκάλους για σχεδιασμό, 
προετοιμασία και αξιολόγηση και με αυτό τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα σε 
κοινοτικούς προπονητές από το πρόγραμμα FiTC να πάνε στα σχολεία και να 
εφαρμόσουν μαθήματα Φυσικής Αγωγής. Το πρόγραμμα FiTC εφαρμόζει, επίσης, τη 
δραστηριότητα ‘Μαθαίνοντας Μέσω του Ποδοσφαίρου’ που στοχεύει να αυξήσει την 
συμμετοχή των παιδιών στις σχολικές εργασίες χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως 
μέσο εμπλοκής. Προς το παρόν, οι υπεύθυνοι του προγράμματος FiTC 
συνεργάζονται με 75 σχολεία κάθε εβδομάδα. Η εργασία της βασικής προπόνησης 
περιλαμβάνει, επίσης, προπονήσεις εκτός σχολικού ωραρίου, προπονήσεις τα 
Σάββατα και προπονήσεις κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Στη διάρκεια 
των θερινών διακοπών του 2006, διάρκειας έξι εβδομάδων, το πρόγραμμα προσέφερε 
μαθήματα ποδοσφαίρου σε 3.500 παιδιά, ενώ συνολικά, τα προγράμματα βασικής 
προπόνησης έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα να προπονήσει άμεσα 150 χιλιάδες 
παιδιά το 2005. Η εργασία της βασικής προπόνησης συνδέεται με τρία προχωρημένα 
κέντρα αριστείας τα οποία διοικούνται από το πρόγραμμα FiTC. Τα κέντρα 
αριστείας προσφέρουν δυνατότητες σε ταλαντούχα παιδιά ηλικίας επτά έως 13 ετών 
να παρακολουθήσουν μαθήματα προπόνησης με προπονητές του FiTC, οι οποίοι, 
στη συνέχεια, προτείνουν συγκεκριμένα παιδιά για να φοιτήσουν στην ακαδημία της 
Charlton Athletic. Αυτά τα προχωρημένα κέντρα λαμβάνουν ένα μικρό ποσό 
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χρηματοδότησης κατευθείαν από την ποδοσφαιρική ομάδα, δεδομένου ότι το 23% 
περίπου των αγοριών στην ακαδημία της ποδοσφαιρικής ομάδας προέρχονται από 
τα προχωρημένα αυτά κέντρα.  
   Από το 2001, η κύρια περιοχή ανάπτυξης για το πρόγραμμα FiTC είναι η 
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Μπέξλεϊ και στο 
Ντάρτφορντ και Γκρέβσαμ μέσω της πρωτοβουλίας ‘Θετικό Μέλλον’ που 
απευθύνεται σε περιθωριοποιημένα παιδιά ηλικίας 10 με 16 ετών. Το πρόγραμμα 
FiTC εφαρμόζει, επίσης, δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Μπέξλεϊ και 
Γκρίνγουτς, ως μέρος του προγράμματος Thames Gateway Youth Project, με 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Παίδων (Children’s Fund) που απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας μεταξύ οκτώ και 13 ετών. Τα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης 
χρησιμοποιούν τις ποδοσφαιρικές προπονήσεις και άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
ως μέσο για τη μείωση της εγκληματικότητας, της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και 
των αδικαιολόγητων απουσιών από το σχολείο, καθώς και για την αύξηση της 
ενημερότητας σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κατάχρηση ουσιών. 
Επίσης, στοχεύουν στη αύξηση των επιπέδων αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης, 
κοινωνικής υπευθυνότητας και ενσωμάτωσης στην κοινότητα. Η εργασία κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που αναλαμβάνει το πρόγραμμα FiTC έχει αναγνωριστεί από την 
εθνική κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, επειδή έχει την ικανότητα να ενημερώνει 
και να προωθεί την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική και να επιτυγχάνει κοινωνικούς 
στόχους, καθώς και στόχους σχετικά με την υγεία των πολιτών.    
 
Η Charlton Athletic και οι Σχέσεις με τους Οπαδούς 
 Η Charlton Athletic αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρεί στενές σχέσεις με τους 
οπαδούς της και έχει εφαρμόσει προσέγγιση ενσωμάτωσης σε ό,τι αφορά την 
κοινότητα των οπαδών της, μέσω ειδικής τιμολογιακής πολιτικής ενσωμάτωσης, του 
Βάλλεϋ Εξπρές, της ενεργούς εμπλοκής των οπαδών της και της εκπροσώπησης τους.  
 
Τιμολογιακή Πολιτική Ενσωμάτωσης 
 Οι τιμές εισιτηρίων στο Charlton την περίοδο 2006/2007 ήταν μεταξύ των 
χαμηλότερων στην πρώτη κατηγορία. Παρόλο που τα παιχνίδια υψηλής βαθμίδας 
με ομάδες όπως η Manchester United, η Chelsea, η Arsenal και η Liverpool είχαν 
τιμή 35 λίρες για τους ενήλικες και 25 ή 20 λίρες για τους ηλικιωμένους, τους 
φοιτητές και τα παιδιά, η πλειοψηφία των παιχνιδιών πρώτης κατηγορίας στο 
Βάλλεϋ είχαν τιμή 20 λίρες για τους ενήλικες και 15 ή 5 λίρες για τις λοιπές 
κατηγορίες θεατών. Η ομάδα προσέφερε, επίσης, εισιτήρια διαρκείας για παιδιά, 
κατά την περίοδο του πρωταθλήματος, με τιμή 99 λίρες. Ένας από τους λόγους των 
χαμηλών τιμών εισιτηρίων σε σχέση με τις άλλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας ήταν 
να εξασφαλιστεί η πλήρη κάλυψη των θέσεων στις κερκίδες του Βάλλεϋ. Τις 
τελευταίες εφτά περιόδους στην πρώτη κατηγορία, ο μέσος όρος θέασης στο Βάλλεϋ 
ήταν 97 % της χωρητικότητας του γηπέδου, ακόμα και μετά την κατασκευή της 
βόρειας κερκίδας το 2002 που αύξησε τη χωρητικότητα σε 27.000 θεατές. Η 
τιμολογιακή πολιτική ενσωμάτωσης δείχνει ότι η ομάδα είναι αφοσιωμένη στο να 
εξασφαλίσει ότι η πλειοψηφία των οπαδών της δεν αποκλείονται από την 
παρακολούθηση των αγώνων, μόνο λόγω της τιμής. Η έρευνα των οπαδών πρώτης 
κατηγορίας το 2005/06 (Premier League Fan Survey) αποκάλυψε ότι οι οπαδοί της 
Charlton ήταν οι δεύτεροι πιο ικανοποιημένοι οπαδοί όσον αφορά στις τιμές των 
εισιτηρίων, 27% των οποίων αξιολόγησε τις τιμές αυτές ως πολύ καλές, 47% ως καλές 
και μόνο 3% και 1%, αντίστοιχα, τις αξιολόγησε ως κακές και  πολύ κακές (FA 
Premier League, 2006: 22).  
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 Η Charlton έχει δείξει, επιπλέον, την αφοσίωση της στους οπαδούς της με την 
εφαρμογή μιας καινοτόμου τιμολογιακής πολιτικής κατά την πρωταθλητική 
περίοδο. Πρώτον, την περίοδο 2007/2008, η ομάδα μείωσε τις τιμές κατά 13,6% για 
τους ενήλικες και 37,5% για όσους είναι κάτω των 18 ετών, εάν αγόραζαν τα 
εισιτήρια τους πριν από τις 30 Απριλίου 2007 . Δεύτερον, τώρα που η Charlton 
δεσμεύτηκε για συμμετοχή στο πρωτάθλημα την περίοδο του 2007, η ομάδα έχει 
δηλώσει ότι όλοι οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήριο πριν από τις 30 Απριλίου θα 
παραλάβουν ένα δωρεάν εισιτήριο για την περίοδο 2008/2009 εάν η ομάδα 
καταφέρει να προκριθεί στην πρώτη κατηγορία με την πρώτη προσπάθεια. 
Δεδομένου ότι η Charlton προσφέρει ήδη σχετικά φτηνά εισιτήρια και ο μέσος όρος 
θέασης στο Βάλλεϋ έχει φτάσει το 97% της χωρητικότητας, αυτή η προσφορά δείχνει 
ότι η ομάδα είναι γνήσια αφοσιωμένη στην αναγνώριση του ρόλου των οπαδών 
πέρα από την κοινωνική τους θέση ως πελάτες ή καταναλωτές, κάτι που βοηθάει στην 
αντιστάθμιση αισθημάτων εκμετάλλευσης των οπαδών και μακροπρόθεσμα, 
αποτελεί κλειδί για τη διατήρηση μια δυνατής σχέσης με τους οπαδούς.  
 
Το Βάλλεϋ Εξπρές 
 Εκτός από την τιμολογιακή πολιτική ενσωμάτωσης, η Charlton ξεκίνησε το  
Βάλλεϋ Εξπρές το 2005, που μεταφέρει τους οπαδούς τις ημέρες των αγώνων από όλο 
το Κεντ. Το  Βάλλεϋ Εξπρές προήλθε από την πρωτοβουλία Στόχος 40.000 (Target 
40,000) που αναπτύχθηκε από την ποδοσφαιρική ομάδα και έναν αριθμό ενώσεων 
οπαδών, με στόχο την υποστήριξη της ομάδας στην προσπάθεια της να επεκτείνει τη 
χωρητικότητα του  Βάλλεϋ  σε 40.000. Μεταφέρει τακτικά πάνω από 1500 άτομα 
στους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων ανθρώπων, συνταξιούχων και 
οικογενειών. Το  Βάλλεϋ Εξπρές κοστίζει μόνο πέντε λίρες για τους οπαδούς και 
καθιστά πιο προσβάσιμη την παρακολούθηση των αγώνων της Charlton σε πολλούς 
ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο. Παρά που οι 
χαμήλές τιμές σημαίνουν ότι η ομάδα επιδοτεί το τη λειτουργία του Βάλλεϋ Εξπρές, 
προσελκύει περισσότερα άτομα στην ομάδα, επεκτείνοντας την εμβέλεια της πέρα 
από τις άμεσες κοινότητες τις οποίες υπηρετεί, κάτι που, με τη σειρά του, βοηθάει 
στην αύξηση των οπαδών της Charlton. 
 
Εμπλοκή Οπαδών 
 Πέρα από τους αγώνες, η ποδοσφαιρική ομάδα είναι αφοσιωμένη στο να 
εξασφαλίσει ότι υπάρχουν στρατηγικές εμπλοκής μεταξύ των διευθυντών της ομάδας 
και των οπαδών. Το δίκτυο οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας Charlton Athletic 
εκτείνεται σε όλο το Γκρίνγουιτς και το Μπέξλεϋ, το Σάσσεξ, το Έσσεξ και σε 
ολόκληρο το Κέντ. Περιλαμβάνει, επίσης, την Ένωση Οπαδών με Ειδικές Ανάγκες 
της Charlton Athletic. Ο διευθύνων σύμβουλος και οι ανώτατοι διευθυντές της 
ποδοσφαιρικής ομάδας συναντούν τον πρόεδρο, το γραμματέα και τον ταμεία της 
διοικούσας επιτροπής της λέσχης οπαδών, τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, με 
την ομάδα να έχει πρόσφατα συμφωνήσει να οργανώσει τη μεταφορά οπαδών σε 
αγώνες εκτός έδρας, ξεκινώντας από την περίοδο 2006/07. Αυτό ήταν προηγουμένος 
υπό την ευθύνη της Λέσχης Οπαδών. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να συναγωνιστούν την 
επιδοτούμενη μεταφορά που προσέφερε η Ένωση Ανεξάρτητων Οπαδών της 
Charlton. Η CADSA συναντά, επίσης, τον Υπεύθυνο Ειδικών Αναγκών της 
ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ οι υποδομές στο γήπεδο της Charlton δείχνουν την 
αφοσίωση της ομάδας στην ενσωμάτωση των οπαδών με ειδικές ανάγκες. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας οπαδών πρώτης κατηγορίας το 2005/06 δείχνουν ότι το 
38% των οπαδών της Charlton πιστεύει ότι η στάση των υπαλλήλων της ομάδας 
απέναντι στους οπαδούς ήταν πολύ καλή, με 61% να την αξιολογεί ως καλή. Επίσης, 
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όσον αφορά στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η ομάδα ακούει τους οπαδούς 
της, το 22% θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλος, το 44% μεγάλος και το 3% μικρός (FA 
Premier League 2006: 20). Στο πλαίσιο αυτών των αποτελεσμάτων, οι οπαδοί της 
Charlton ήταν οι πιο ικανοποιημένοι οπαδοί πρώτης κατηγορίας. 
  
Εκπροσώπηση Οπαδών 
 Οι οπαδοί της Charlton έχουν, επίσης, εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο 
της ποδοσφαιρικής ομάδας μέσω ενός εκλεγμένου από τους οπαδούς διευθύνοντος 
σύμβουλου, παρέχοντας ένα σημείο επαφής μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και 
των οπαδών και αντανακλώντας μια στρατηγική που προσανατολίζεται προς τη 
συμμετοχή των οπαδών. Ο ρόλος του διευθύνοντος συμβούλου είναι να εκπροσωπεί 
τις απόψεις των οπαδών στο διοικητικό συμβούλιο, να έρχεται σε επαφή με τους 
διευθύνοντες συμβούλους και τους οπαδούς, να παρέχει ένα σημείο επικοινωνίας και 
με τις δύο ομάδες και να εκπροσωπεί την ομάδα εκτός της έδρας των οπαδών της. 
Υπάρχει ένας εκλεγμένος από τους οπαδούς διευθύνων σύμβουλος στο διοικητικό 
συμβούλιο από το 1992, αφότου η ομάδα επέστρεψε στο Βάλλεϋ, μετά από μια 
περίοδο εξορίας εφτά ετών. Το διοικητικό συμβούλιο παραχώρησε στους οπαδούς 
μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο, μετά από μια χρηματική υποστήριξη ενός 
εκατομμυρίου λιρών από το Επενδυτικό Σχέδιο του Βάλλεϋ. Παρόλο που υπάρχουν 
20 ποδοσφαιρικές ομάδες στην πρώτη κατηγορία, οι οποίες έχουν έναν εκπρόσωπο 
των οπαδών στο διοικητικό τους συμβούλιο (Football Governance Research Centre: 
2005: 53 – 55), η Charlton ήταν η μόνη ομάδα στην πρώτη κατηγορία που είχε τέτοια 
εκπροσώπηση των οπαδών πριν από τον εξορισμό της.  
 Το κύριο όφελος του εκλεγμένου διευθύνοντος συμβούλου είναι ότι υπάρχει 
κάποιος στο διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να εκπροσωπήσει και να διακινήσει 
τις απόψεις των απλών οπαδών και παρέχει έναν μηχανισμό διάδοσης των 
πληροφοριών προς την κατεύθυνση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε οι 
σύμβουλοι να είναι ενήμεροι σχετικά με τα ζητήματα των οπαδώνεταίρων. Δίνει, 
επισης, τη δυνατότητα στους οπαδούς να αισθανθούν ότι ακούγονται και ότι 
υπάρχει κάποιος που μπορούν να προσεγγίσουν, ο οποίος θα θέσει το ζήτημα τους 
προς συζήτηση στις συναντήσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο εκλεγμένος από 
τους οπαδούς σύμβουλος της Charlton είναι πλήρες μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου και έχει την ίδια δύναμη ψήφου όπως όλα τα άλλα μέλη, παρόλο που το 
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας του περιλαμβάνει συνομιλίες με τον ανώτατο 
διευθύνων σύμβουλο (πρόεδρο), εκπροσώπηση σε διάφορες επιτροπές και λήψη 
ανατροφοδότησης από διάφορες ομάδες οπαδών, την οποία, στη συνέχεια, μπορεί 
να συμπεριλάβει στην ατζέντα των συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου. 

 
Συμπεράσματα 

Το παρόν άρθρο υποστήρίζει ότι η θεωρία των εταίρων αποτελεί ένα πλαίσιο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της επιχειρησιακής διοίκησης των 
ποδοσφαιρικών ομάδων. Παρουσίασε στοιχεία από μια μελέτη περίπτωσης η οποία 
δείχνει πώς η Charlton Athletic διατηρεί σχέσεις με την τοπική κοινότητα και τους 
οπαδούς της. Η εργασία του Τμήματος Σύνδεσης με την Κοινότητα, του Κοινοτικού 
Τραστ της Charlton Athletic και το πρόγραμμα 'Ποδόσφαιρο στην Κοινότητα' 
δείχνουν ότι οι ανάγκες της τοπικής κοινότητας είναι ενσωματωμένες στις 
διοικητικές αποφάσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, δείχνοντας μια προσέγγιση 
συμμετοχής των εταίρων. Παρομοίως, η τιμολογιακή πολιτική, το  Βάλλεϋ Εξπρές, η 
εμπλοκή των οπαδών και η εκπροσώπηση τους δείχνουν ότι η ποδοσφαιρική ομάδα 
υϊοθετεί μια προσέγγιση εμπλοκής των εταίρων και συμμετοχής τους στη διοίκηση 
των σχέσεων με τους οπαδούς. Η προσέγγιση που ακολουθεί η Charlton Athletic σε 
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σχέση με την τοπική κοινότητα και τους οπαδούς της αποτελεί παράδειγμα καλής 
πρακτικής για το πώς μια ποδοσφαιρική ομάδα στηριζόμενη στις δομές της μπορεί 
να θέσει σε εφαρμογή μέτρα ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων με τις ομάδες των 
εταίρων. Ελπίζουμε ότι η μελέτη περίπτωσης της Charlton Athletic θα αποτελέσει 
σημείο αναφοράς για άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες που επιθυμούν να αναπτύξουν ή 
να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους εταίρους.  
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Η αθλητική συμμετοχή στην Αγγλία 
Θέμης Κοκολακάκης, Θάνος Παναγουλέας 
 
 
 
 
 

 
 

ε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε μια οικονομετρική ανάλυση 
χρηματοδοτούμενη από τον οργανισμό Sport England που προσδιορίζει 
τους κύριους οικονομικούς και δημογραφικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την αθλητική συμμετοχή. Βασίζεται στην έρευνα 
΄Δραστήρια Άτομα’ με 363.724 ηλικίας 16 ετών και πάνω. Η έρευνα 

'Δραστήρια Άτομα' πραγματοποιήθηκε με εντολή του οργανισμού Sport England και 
διεξήχθει από την εταιρία Ipsos MORI. Η έρευνα διεξήχθει σε όλες τις τοπικές αρχές 
της Αγγλίας, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Για την παροχή των αποτελεσμάτων 
της έρευνας σε όλους τους ενδιαφερόμενους του οργανισμού Sport England, με 
τρόπο χρήσιμο και κατανοητό, αναπτύχθηκε ένα διαγνωστικό εργαλείο στο 
διαδίκτυο. Αυτό το μοντέλο αποτελεί μέρος αυτής της εργασίας.  

Σ  Σ
Ο προσδοκώμενος ρυθμός αθλητικής συμμετοχής αντλείται από ένα εκθετικό 

μοντέλο παλινδρόμησης (logit). Λαμβάνει υπόψη του την πληθώρα των 
οικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο 
των τοπικών αρχών.  Ένας από αυτούς είναι το IMD, ο Δείκτης Πολλαπλής 
Στέρησης. Σκοπεύουμε να ταξινομήσουμε τους ρυθμούς αθλητικής συμμετοχής στις 
διάφορες τοπικές αρχές, εφόσον λάβουμε υπόψη μας το δημογραφικό και 
οικονομικό τους προφίλ. Οι τοπικές αρχές μπορούν μετά να ταξινομηθούν 
χρησιμοποιώντας την πραγματική συμμετοχή, την προσδοκώμενη συμμετοχή και τη 
διαφορά υπολοίπων. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα συγκρίσιμα με όλη την 
ερευνητική εργασία που παρήχθη από τη Γενική Έρευνα των Νοικοκυριών (2002) 
και λόγω του  μεγέθους του χρησιμοποιούμενου δείγματος, όλα τα υπάρχοντα 
ζητήματα μπορούν να ειδωθούν από μια νέα οπτική γωνία. 

Σημειώνουμε ότι τα συμπεράσματα του άρθρου συνιστούν προσωπικές απόψεις 
και δεν αντιπροσωπεύουν την πολιτική του οργανισμού Sport England.   

 
Ορισμός Αθλητικής Συμμετοχής 

Χρησιμοποιούμε ένα περιορισμένο ορισμό της αθλητικής συμμετοχής, 
βασισμένο στην Ερώτηση 15 του ερωτηματολογίου της έρευνας Δραστήρια Άτομα:  
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Ποσοστό του πληθυσμού που λαμβάνει μέρος τουλάχιστον σε ένα μέτριας 
έντασης άθλημα και μέτριας έντασης ενεργό αναψυχή για τουλάχιστον 30 λεπτά 
τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα 

 
Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ο ρυθμός αθλητικής συμμετοχής στην Αγγλία 

είναι περίπου 21%. Η εξαρτημένη μεταβλητή του μοντέλου παλινδρόμησης 
προέρχεται από την ερώτηση 15 της έρευνας. Η τελευταία μας δίνει τον αριθμό των 
ημερών τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που σχετίζονται με τουλάχιστον μια 
αποδεκτή αθλητική δραστηριότητα (δηλ. μια αθλητική δραστηριότητα που αυξάνει 
σημαντικά τους καρδιακούς παλμούς) και η οποία πραγματοποιείται συνεχώς για 
τουλάχιστον 30 λεπτά.   

 

Το Μοντέλο 
Εξάγουμε μια εξίσωση εκτελώντας εκθετική ανάλυση παλινδρόμησης των 

παρατηρούμενων ρυθμών συμμετοχής πάνω σε έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών 
και δημογραφικών παραγόντων. Οι προτεινόμενες μεταβλητές είναι σημαντικές σε 
επίπεδο 5%. Το μοντέλο παλινδρόμησης υπολογίζεται εφαρμόζοντας διπαραμετρική 
εκθετική ανάλυση (Binary Logistic Regression) και κάνοντας χρήση του 
προγράμματος SPSS. Υπάρχουν δύο πλεονεκτήματα στη χρήση μη γραμμικού 
εκθετικού μοντέλου σε σχέση με τη χρήση του γραμμικού μοντέλου ελαχίστων 
τετραγώνων (OLS). 

Πρώτον, οι προσδοκώμενοι ρυθμοί συμμετοχής που προκύπτουν από ένα 
εκθετικό μοντέλο έχουν ελάχιστη τιμή μηδέν και μέγιστη τιμή ένα. Αυτό το καθιστά 
ιδανικό για διπαραμετρικές μεταβλητές, όπως η συμμετοχή (το 0 δηλώνει μη 
συμμετοχή και το 1 δηλώνει συμμετοχή). Τιμές έξω από αυτή την κλίμακα δεν έχουν 
νόημα. Τα γραμμικά μοντέλα ελαχίστων τετραγώνων δεν περιορίζονται σε αυτή την 
εμβέλεια και μπορουν να δώσουν αποτελέσματα έξω από την κλίμακα 0-1.  

Δεύτερον, ένα μη γραμμικό εκθετικό μοντέλο δεν προϋποθέτει τη (μη 
ρεαλιστική) υπόθεση της ‘συνεχούς απόδοσης’ η οποία ενσωματώνεται στα γραμμικά 
μοντέλα. Στο μοντέλο των ελαχίστων τετραγώνων, μια μεταβολή στο εισόδημα κατά 
1% θα επιφέρει την ίδια μεταβολή στη συμμετοχή, ανεξάρτητα από το επίπεδο από το 
οποίο ξεκινά το εισόδημα. Επομένως, δεν έχει διαφορά εάν μεταβάλουμε κατά 1% 
ένα ετήσιο εισόδημα £6.000 ή ένα ετήσιο εισόδημα £60.000. Ως αποτέλεσμα, έχουμε 
λανθασμένο προσδιορισμό του μοντέλου προσδοκώμενης συμμετοχής. 

Το μοντέλο προσδοκώμενης συμμετοχής υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αρχικά 
ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών. Στη συνέχεια, αφαιρούμε κάθε 
φορά τη λιγότερο σημαντική μεταβλητή και το μοντέλο επαναεκτιμάται μέχρι να 
φτάσει σε μια κατάσταση όπου κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή είναι στατιστικά 
σημαντική. Με αυτό τον τρόπο, προχωρούμε από το γενικό μοντέλο σε ένα ειδικό 
μοντέλο.  

Το μοντέλο δείχνει τις σημαντικότερες δημογραφικές και οικονομικές 
μεταβλητές που επηρεάζουν την αθλητική συμμετοχή. Συμπεριλάβαμε μεταβλητές 
που δηλώνουν ιδιοκτησία αυτοκινήτου, ιδιοκτησία ακινήτου, το δείκτη IMD, 
εθελοντική εργασία, αθλητικές παροχές, μέγεθος οικογένειας, ηλικία, φύλο, 
εκπαίδευση, εθνικότητα, εργασιακή κατάσταση, εισόδημα και περιοχή. Το εκθετικό 
μοντέλο για την Αγγλία, εφαρμόζοντας το εθνικό σύστημα σταθμίσεων των 
δεδομένων, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

Ο Πίνακας 1 μας δίνει μια γενική εικόνα των μεταβλητών που επηρεάζουν 
θετικά και αρνητικά την αθλητική συμμετοχή. Αυτό μπορούμε να το δούμε στον 
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Πίνακα 2 (Δημογραφικοί και Οικονομικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την 
Αθλητική Συμμετοχή). 
 
Πίνακας 1: Εκθετικό Μοντέλο (Logit) για την Αγγλία 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Αθλητική Συμμετοχή  
 
Ανεξάρτητες μεταβλητές :  
Αναφορά μεταβλητής* Συντελεστής Σημαντ. 
Σταθερός όρος -2,138 0,000 
Αριθμός αυτοκινήτων στο νοικοκυριό  0,084 0,000 
Εθελοντική αθλητική εργασία 0,699 0,000 
Επίπεδο ικανοποίησης από την αθλητική προσφορά 
στο δήμο  0,127 0,000 
Αριθμός ενηλίκων στο νοικοκυριό  -0,071 0,000 
Φύλο  0,209 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 16-24 0,733 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 25-34 0,538 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 35-44 0,334 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 55-64 -0,277 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 65-74 -0,631 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 75-84 -1,33 0,000 
Ηλικιακή ομάδα 85+ -2,281 0,000 
Ηλικία ολοκλήρωσης υποχρεωτικής εκπαίδευσης  0,013 0,000 
Εθνικότητα-Λευκός 0,121 0,000 
Εθνικότητα-Ασιάτης (Μέση Ανατολή) -0,514 0,000 
Εθνικότητα-Μαύρος -0,328 0,000 
Εθνικότητα-Κινέζος -0,364 0,000 
Ανώτατη εκπαίδευση (Πρώτο πτυχίο) 0,33 0,000 
Ανώτατη εκπαίδευση (Κάτω από το μέσο όρο) 0,279 0,000 
A levels ή επαγγελματική μαθητεία 0,241 0,000 
GCSE (5 και πάνω) 0,194 0,000 
Ιδιοκτησία ακινήτου 0,167 0,000 
Οικία ενοικιασμένη από το δήμο -0,204 0,000 
Ένα παιδί στο νοικοκυριό -0,48 0,000 
Δύο παιδιά στο νοικοκυριό -0,547 0,000 
Τρία παιδιά στο νοικοκυριό  -0,634 0,000 
Περιορισμός μακροχρόνιων ασθενειών -0,641 0,000 
Εργασία μερικής απασχόλησης 0,156 0,000 
Φοιτητής μερικής απασχόλησης 0,396 0,000 
Συνταξιούχος-Μη εργαζόμενος 0,291 0,000 
Περιοχή- Βορειοανατολικά 0,079 0,000 
Περιοχή-Δυτικά Midlands -0,077 0,000 
Περιοχή-Ανατολικά  -0,11 0,000 
Περιοχή-Νοτιοδυτικά 0,035 0,028 
Περιοχή-Νοτιοανατολικά -0,039 0,008 
Περιοχή-Λονδίνο -0,058 0,000 
Άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες 0,18 0,000 
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Ηλικία παιδιού (μοναδικό παιδί στο νοικοκυριό) 0,037 0,000 
Ηλικία πρώτου παιδιού (νοικοκυριά με περισσότερα 
από ένα παιδιά) 0,015 0,001 
Ηλικία δεύτερου παιδιού (νοικοκυριά με περισσότερα 
από ένα παιδιά) 0,026 0,000 
Τύπος επαγγελματικής απασχόλησης 0,138 0,000 
Διευθυντικά/τεχνικά επαγγέλματα 0,158 0,000 
Ειδικευμένα επαγγέλματα – Μη χειρονακτικά 0,048 0,000 
LN (δείκτης φτώχειας)  -0,084 0,000 
Εισόδημα έως £5.199 -0,228 0,000 
Εισόδημα £5.200-£10.399 -0,136 0,000 
Εισόδημα £10.400-£15.599 -0,1 0,000 
Εισόδημα £15.600-£20.799 -0,066 0,000 
Εισόδημα £31.200-£36.399 0,118 0,000 
Εισόδημα £36.400-£41.599 0,155 0,000 
Εισόδημα £41.600-£45.799 0,262 0,000 
Εισόδημα £45.800-£51.999 0,213 0,000 
Εισόδημα £52.000 και πάνω 0,434 0,028 
Πρόσβαση σε αθλητικές υπηρεσίες 0,047 0,000 

 

 
Πίνακας 2: Δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την αθλητική συμμετοχή. 
 
Θετικά συσχετιζόμενοι με την αθλητική 
συμμετοχή 

Αρνητικά συσχετιζόμενοι με την αθλητική 
συμμετοχή 

    
Αριθμός αυτοκινήτων στο νοικοκυριό Αριθμός ενηλίκων στο νοικοκυριό (υψηλός) 
Ανδρικό φύλο Γυναικείο φύλο 
Ηλικίες από 16 έως 44 Ηλικίες πάνω από 54 

Λευκή εθνικότητα προέλευσης 
Μειονοτικές εθνοτικές ομάδες Ασιατών, 

Μαύρων ή Κινέζων 
Ιδιοκτησία ακινήτου Οικίες ενοικιαζόμενες από το δήμο 
Ηλικία παιδιών Αριθμός παιδιών στο νοικοκυριό 
Εθελοντική αθλητική εργασία Περιορισμός μακροχρόνιων ασθενειών 
Ικανοποίηση από την αθλ. προσφορά στο δήμο Επίπεδο φτώχειας στο δήμο 
Υψηλά εισοδήματα νοικοκυριού (πάνω από

£31.200) 
Χαμηλά εισοδήματα νοικοκυριού (κάτω από 

£20.799) 

Περιοχές – Β. Ανατολικά & Ν. Δυτικά 
Περιοχές - Δυτικά Midlands, Ανατολικά, 

Νοτιοανατολικά, Λονδίνο 
Ηλικία ολοκλήρωσης πλήρους εκπαίδευσης   
Εργασία μερικής απασχόλησης   
Σπουδές πλήρους απασχόλησης   
Συνταξιοδότηση   
Εκπαιδευτικό επίπεδο   
Ανεργία   
Επαγγελματικά, διευθυντικά και ειδικευμένα είδη

εργασίας   
Πρόσβαση στις αθλητικές υπηρεσίες   
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Μερικά Συμπεράσματα 
Οι θετικές επιδράσεις στην αθλητική συμμετοχή συμπεριλαμβάνουν τη 

διαθεσιμότητα αυτοκινήτου στο νοικοκυριό, ηλικίες μικρότερες των 44 ετών, το 
ανδρικό φύλο και τη λήψη καλής εκπαίδευσης.  

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της διάθεσης ελεύθερου χρόνου και της 
αθλητικής συμμετοχής. Αυτό εκφράζεται με τις θετικές επιδράσεις των πλήρους 
απασχόλησης φοιτητών, των μερικής απασχόλησης εργαζομένων, των συνταξιούχων 
και των ανέργων κάτω των 12 μηνών. 

Περαιτέρω, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής θέσης του 
νοικοκυριού και της αθλητικής συμμετοχής. Αυτό εκφράζεται με τρεις τρόπους. (1) 
Υπάρχει θετική επίδραση του ετήσιου εισοδήματος του νοικοκυριού όταν αυτό 
ξεπερνάει τις 31.200 λίρες. (2) Άτομα με εργασίες που ταξινομούνται ως 
επαγγελματικές, διευθυντικές ή ειδικευμένες (μη χειρονακτικές) είναι, επίσης, πιο 
πιθανό να συμμετέχουν στον αθλητισμό από ό,τι τα άλλα άτομα. (3) Τέλος, υπάρχει 
θετική επίδραση της ιδιοκτησίας του ακινήτου στην αθλητική συμμετοχή.  

Τα νοικοκυριά που έχουν παιδιά είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Άλλες θετικές δημογραφικές 
επιδράσεις είναι: το να είναι κανείς άντρας, λευκής εθνικότητας και κάτοικος της 
βορειοανατολικής ή νοτιοδυτικής περιοχής της Αγγλίας. Η νοτιοδυτική περιοχή έχει 
πολύ καλά αναπτυγμένη αθλητική οικονομία, που επικεντρώνεται στα θαλάσσια 
αθλήματα. Η βορειοανατολική περιοχή, σύμφωνα με την έρευνα SIRC σχετικά με 
την οικονομική σπουδαιότητα του αθλητισμού στις αγγλικές περιοχές, έχει το 
υψηλότερο ποσοστό καταναλωτικών δαπανών που σχετίζονται με τον αθλητισμό στο 
σύνολο των καταναλωτικών δαπανών. 

Όσον αφορά στις αρνητικές επιδράσεις, ο Πίνακας 2 δείχνει ότι η αθλητική 
συμμετοχή επηρεάζεται αρνητικά από το μέγεθος του νοικοκυριού. Η ύπαρξη 
παιδιών είναι αρνητικός παράγοντας, παρόλο που καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, η 
πιθανότητα συμμετοχής αυξάνεται (όπως επισημάνθηκε προηγουμένως). 
Δημογραφικοί παράγοντες με αρνητική επίδραση στην αθλητική συμμετοχή είναι το 
να ειναι κανείς γυναίκα ή ασιατικής ή μαύρης εθνικότητας. Οι μεγάλες ηλικίες 
επηρεάζουν αρνητικά την αθλητική συμμετοχή. Αυτό ισχύει για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες πάνω από 55 χρονών. Η συνταξιοδότηση προκαλεί ένα θετικό σοκ, αλλά δεν 
αλλάζει την όλη εικόνα.  

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής 
πιθανότητας συμμετοχής. Αυτό εκφράζεται με την αρνητική επίδραση των 
νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.799 λιρών. Μια, επίσης, αρνητική 
επίδραση ασκείται από νοικοκυριά που κατοικούν σε ενοικιαζόμενες από το δήμο 
οικίες και σε περιοχές (τοπικές αρχές) με υψηλό δείκτη IMD (δηλ. χαμηλά 
εισοδήματα).   

Τέσσερις περιοχές φαίνεται ότι επηρέαζουν αρνητικά την αθλητική συμμετοχή: 
Δυτικά Μίντλαντς, Ανατολική Αγγλία, Νοτιοανατολική Αγγλία και Λονδίνο. Η 
νοτιοανατολική περιοχή συνιστά ένα ερευνητικό αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη, 
ως πρωτοφανή δεδομένο που δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

Οι μετακινήσεις είναι ένας ισχυρός παράγοντας που δεν λαμβάνεται υπόψη και 
επηρεάζει την αθλητική συμμετοχή, ιδιαίτερα στο Λονδίνο, την Ανατολική Αγγλία 
και τις νοτιοανατολικές περιοχές.   
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Δείκτης Αθλητικής Συμμετοχής 
Έχοντας αναπτύξει ένα εθνικό μοντέλο αθλητικής συμμετοχής, μπορούμε να 

προχωρήσουμε στο πιο λεπτομερές επίπεδο των Τοπικών Αρχών. Πρώτον, το ίδιο 
μοντέλο υπολογίστηκε εκ νέου χρησιμοποιώντας σταθμίσεις των Τοπικών Αρχών. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το τελευταίο εκθετικό μοντέλο, εξάγαμε τους 
προσδοκώμενους ρυθμούς αθλητικής συμμετοχής για κάθε τοπική αρχή, δεδομένου 
του κοινωνικο-οικονομικού της προφίλ. Κάθε τοπική αρχή συνδέεται με τρεις 
κύριους στατιστικούς δείκτες: τον παρατηρούμενο ρυθμό αθλητικής συμμετοχής, τον 
προσδοκώμενο ρυθμό αθλητικής συμμετοχής (που εξάγεται από την παλινδρόμηση) 
και τη διαφορά μεταξύ των δύο. 

Στα Γραφήματα 1,2,3, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα για την περιοχή του 
Yorkshire.  Σε αυτά, οι μπλε ράβδοι αντιπροσωπεύουν την παρατηρούμενη αθλητική 
συμμετοχή, η κόκκινη γραμμή την προσδοκώμενη αθλητική συμμετοχή από το 
μοντέλο και η εσωτερική ράβδος τη μεταξύ τους διαφορά. Η διαφορά μεταξύ της 
παρατηρούμενης και της προσδοκώμενης αθλητικής συμμετοχής αντιπροσωπεύει τον 
πραγματικό δείκτη επίδοσης της Τοπικής Αρχής. 

Το Γράφημα 1 ταξινομεί τις Τοπικές Αρχές του Yorkshire σύμφωνα με τους 
παρατηρούμενους ρυθμούς συμμετοχής τους. Σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση, η 
Τοπική Αρχή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο Yorkshire είναι το Hambleton, 
ακολουθούμενο από το Craven και το York. Ο χαμηλότερος ρυθμός συμμετοχής 
παρατηρείται στο Doncaster.  

 
Γράφημα 1: Τοπικές αρχές του Yorkshire διευθετημένες σύμφωνα με τον 
πραγματικό ρυθμό συμμετοχής 
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Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις ίδιες Τοπικές Αρχές ταξινομημένες σύμφωνα με 
τους προσδωκόμενους ρυθμούς συμμετοχής τους, δηλαδή σύμφωνα με το τι θα 
προσδοκούσαμε να είναι ο ρυθμός συμμετοχής δεδομένου του κοινωνικο-
οικονομικού τους προφίλ.   
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Γράφημα 2: Τοπικές αρχές του Yorkshire διευθετημένες σύμφωνα με τον 
αναμενόμενο ρυθμό συμμετοχής. 
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Το Γράφημα 3 ταξινομεί τις Τοπικές Αρχές σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ του  
παρατηρούμενου και προσδοκώμενου ρυθμού συμμετοχής είναι το Craven, διότι 
παρόλο που θα προσδοκούσαμε να είναι 22,05%, έχει επιτύχει αθλητική συμμετοχή 
σε ποσοστό 25,71%.  
 
Γράφημα 3: Τοπικές αρχές του Yorkshire διευθετημένες σύμφωνα με τα 
υπόλοιπα (διακύμανση) 
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Η Τοπική Αρχή που έχει τη μεγαλύτερη αρνητική διαφορά μεταξύ 

παρατηρούμενης και προσδοκώμενης συμμετοχής είναι το Selby. Παρόλο που 
τοποθετείται στο κέντρο του πίνακα όσον αφορά στον παρατηρούμενο ρυθμό 
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συμμετοχής του, πέφτει πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το πού θα έπρεπε να βρίσκεται 
δεδομένου του κοινωνικο-οικονομικού του προφίλ. Παρομοίως, το Doncaster, η 
Τοπική Αρχή με τους χαμηλότερους παρατηρούμενους ρυθμούς συμμετοχής, έχει 
καλύτερη επίδοση από το Sheffield, έαν λάβουμε υπόψη μας το κοινωνικο-
οικονομικό της προφίλ. 

 
Προτάσεις πολιτικής 
Υπάρχουν δύο ζητήματα πολιτικής που πρέπει να επιλυθούν μέσω βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων πολιτικών: 
 
1. Μια βραχυπρόθεσμη πολιτική αύξησης των επιπέδων επίδοσης στην περίπτωση 

Τοπικών Αρχών, όπως το Selby, το Sheffield και το Doncaster, που έχουν 
αθλητική συμμετοχή μικρότερη από την προσδοκώμενη.   

 
Αυτό υπαγορεύει την εστίαση των πολιτικών σε εκείνες τις Τοπικές Αρχές 
όπου η παρατηρούμενη αθλητική συμμετοχή είναι χαμηλότερη από την 
προσδοκώμενη. Δεδομένων των υπαρχόντων πόρων και της κοινής 
εμπειρείας, θα ήταν σχετικά ευκολότερο να αυξήσουμε τους ρυθμούς 
συμμετοχής αυτών των Τοπικών Αρχών ώστε να φτάσουν τα προσδοκώμενα 
επίπεδα.   

 
2. Μια μακροπρόθεσμη πολιτική μεταβολής, προς τα πάνω, της κόκκινης γραμμής 

των προσδοκώμενων ρυθμών συμμετοχής. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, οι 
αρνητικές επιδράσεις στην αθλητική συμμετοχή θα πρέπει να διευθετηθούν. Το 
μοντέλο προτείνει τις ακόλουθες περιοχές ως ομάδες-στόχους ενός 
μακροπρόθεσμου πολιτικού σχεδιασμού:  

 
Αθλητισμός για την οικογένεια 
Αθλητισμός για τις γυναίκες 
Αθλητισμός για άτομα και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος 
Αθλητισμός για ηλικιωμένους 
Αθλητισμός για Ασιάτες και Μαύρους 
Πολιτικές που συμβάλουν στη μείωση του χρόνου μεταφορών 

 
Ο ιδιωτικός τομέας  προς το παρόν κατευθύνει την προσοχή του προς ειδικές 
ομάδες/ λέσχες γυναικών, που σύντομα θα έχουν σημαντική επίδραση στη συνολική 
αθλητική συμμετοχή. Το μοντέλο που παρουσιάστηκε εδώ παρέχει την καλυτερη 
στήριξη για μια καλή πρακτική. Παρέχει, επίσης, έναν τρόπο δημιουργίας ζευγών 
Τοπικών Αρχών για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσης, που θα βελτίωνε τις 
πιθανότητες αύξησης της επίδοσης τους. Για παράδειγμα, μια Τοπική Αρχή με 
χαμηλότερη από την προσδοκώμενη (20%) επίδοση θα μπορουσε να αποτελέσει 
ζευγάρι με μια Τοπική Αρχή που παρουσιάζει μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη 
(20%) επίδοση. Λίγα θα μπορούσαμε να μάθουμε συγκρίνοντας Τοπικές Αρχές με 
πολύ διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά προφίλ. Στο παράδειγμα του Yorkshire, το 
Selby, η Αρχή με τη χαμηλότερη επίδοση σύμφωνα με τον αντίστοιχο δείκτη, θα 
αποκόμιζε πολλά εάν συμβουλευόταν την εμπειρία του York. Οι δυό αυτές Τοπικές 
Αρχές έχουν παρόμοιους προσδοκώμενους ρυθμούς συμμετοχής, σε ποσοστό 
περίπου 23%. 
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Συμπεράσματα 
Σε αυτό το άρθρο, δείξαμε έναν τρόπο ανάλυσης των δεδομένων αθλητικής 
συμμετοχής και βγάλαμε συμπεράσματα για τους οικονομικούς και δημογραφικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική συμμετοχή. Λόγω του μεγέθους της 
έρευνας 'Δραστήρια Άτομα', η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία είναι 
κατάλληλη και για ανάλυση σε επίπεδο Τοπικών Αρχών. Ένας δείκτης αθλητικής 
συμμετοχής των Τοπικών Αρχών μπορεί να εξαχθεί από τη διαφορά μεταξύ 
παρατηρούμενου και προσδοκώμενου ρυθμού συμμετοχής. Αυτός είναι ο καλύτερος 
και ο πιο δίκαιος τρόπος για να κρίνουμε την επίδοση των Τοπικών Αρχών όσον 
αφορά στον αθλητισμό. Παρόλο που το συμπέρασμα ότι αυξάνοντας τα εισοδήματα 
αυξάνεται και η αθλητική συμμετοχή είναι σωστό, αυτό ισχύει μόνο στο πλαίσιο μιας 
περιορισμένης κλίμακας μεταβολής. Σημαντικές κοινωνικές στάσεις για μια πιο 
ολική ερμηνεία της αθλητικής συμμετοχής δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, λόγω 
των εγγενών περιορισμών της έρευνας 'Δραστήρια Άτομα'.  Επομένως, το μοντέλο 
μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή 
από 21% σε 25%, αλλά δεν θα είναι πολύ χρήσιμο εάν στοχεύσουμε στον άμεσο 
διπλασιασμό της αθλητικής συμμετοχής. Είναι αναμφίβολο ότι το πολιτιστικό 
υπόβαθρο (η κουλτούρα) των ατόμων έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Έτσι, είναι 
ευκολότερο να βοηθήσει κανείς μια Τοπική Αρχή με χαμηλή αθλητική συμμετοχή να 
φτάσει τα προσδοκώμενα επίπεδα, από το να βοηθήσει μια περιοχή με μεγαλύτερη 
της προσδοκώμενης αθλητική συμμετοχή να αυξήσει ακόμα περισσότερο τις 
επιδόσεις της. Ταυτόχρονα, οι Τοπικές Αρχές με μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη 
αθλητική συμμετοχή θα πρέπει να έχουν μια αίσθηση επιβράβευσης που να 
βασίζεται στην επίδοση τους. Σε όρους πολιτικής κατεύθυνσης, μια πολιτική 
βασισμένη στην προσέλκυση οικογενειών παρά μεμονομένων ατόμων είναι πιο 
πιθανό να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Ωστόσο, θα ήταν πολύ πιο ακριβή 
να εφαρμοστεί. Η πιο εύκολη κατεύθυνση είναι η εστίαση σε κοινωνικές ομάδες όπως 
οι γυναίκες. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να γίνει από ιδιωτικούς φορείς, καθώς μια 
κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζει σημαντικά κίνητρα κέρδους. Για 
παράδειγμα, η αμερικανική αλυσίδα γυμναστηρίων ‘Curves’ κατά τη διάρκεια των 
δύο τελευταίων ετών προσπάθησε να ικανοποιήσει γρήγορα τη ζήτηση για 
προγράμματα fitness που απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες, με την ίδρυση 
εκατοντάδων μικρών ομάδων/λεσχών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.   
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Επιστημονικό Άρθρο 
 

 

 
 
 

H Γεωμετρία του Χορού 
Τζόχαν Μουράη 

 
 
 
 
 

 
 το άρθρο διερευνά το ‘γάμο’ μεταξύ κίνησης και γεωμετρίας. Η 

 περιστρέφεται γύρω από σημεία, ευθείες, γωνίες, τετράγωνα 
 ορθογώνια που σχετίζονται, τόσο με το χορό, ιδιαίτερα το βαλς, 
 και με την Ευκλείδειο γεωμετρία, υπαινισσόμενο το Πυθαγόρειο 

. Σκοπός του άρθρου είναι η ανάπτυξη μιας διεπιστημονικής 
προσέγγισης στη διδασκαλία και των δύο αντικειμένων, παρέχοντας, έτσι, στους 
δασκάλους μαθηματικών και χορού ένα δημιουργικό εργαλείο για να βοηθούν τους 
μαθητές τους να αντιλαμβάνονται τα χορευτικά μοτίβα. Το άρθρο συλλαμβάνει την 
έννοια του σημείου, τόσο ως έναν σημειωτή κατά μήκος ενός συνεχούς όσο και ως 
έναν περιγραφέα χορευτικών μοτίβων. Είναι η εύθεία, ωστόσο, που παρέχει την 
εικόνα της κίνησης. Η ευθεία ξεκινάει με απλά μοτίβα κίνησης, όπως το περπάτημα, 
ενώ το άρθρο τελείωνει με ένα από τα πιο δύσκολα χορευτικά μοτίβα, το 
στρυφογυριστό κουτί στο Βιενέζικο Βαλς. 

Α
υτό
ανάλυση
και
όσο
Θεώρημα

  Α

 
Σημεία και ευθείες 
    Ο Ευκλείδης ξεκίνησε την ιστορική του εργασία στη γεωμετρία ορίζοντας ένα 
σημείο, που δεν έχει διαστάσεις και στη συνέχεια, προχώρησε στον ορισμό των 
ευθειών, που έχουν μια διάσταση και των γωνιών, που είναι δισδιάστατες. Αυτό 
είναι σύμφωνο με το διδάσκοντα του κοινωνικού χορού, που ξεκινάει με τους 
μαθητές του σε χορευτική θέση (ένα σημείο) και μετά, τους διδάσκει να κινούνται σε 
γεωμετρικά μοτίβα που συνίστανται από ευθείες και γωνίες. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Πυθαγόρας όρισε το σημείο ως κάτι που έχει μια θέση, 
ένα χαρακτηριστικό που δεν προσδιορίζεται στα Στοιχεία του Ευκλείδη (Heath, 1956, 
p. 155).  
    Η βασική κίνηση που διδάσκεται, τόσο στους αρχάριους χορευτές , όσο και 
στους μαθητές Φυσικής Αγωγής του δημοτικού σχολείου είναι το έμπροσθεν 
περπάτημα. Γενικά, αυτό μπορεί να συνίσταται από ένα ή δύο βήματα προς τα 
εμπρός κατά μήκος μιας ευθείας, με το πρώτο να εκτελείται με το ένα πόδι και το 
δεύτερο με το άλλο πόδι. Αυτή η γραμμή μπορεί να επεκταθεί επ’αόριστον με 
διαδοχικά βήματα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ένα βήμα ορίζεται στο 
παρόν άρθρο ως μια κίνηση με το ένα πόδι που καταλήγει να φέρει όλο ή μέρος του 
σωματικού βάρους. 
    Το σημείο εκκίνησης είναι το σημείο A, όπου τα πόδια βρίσκονται σε πρώτη 
θέση και το σημείο κατάληξης είναι, είτε το σημείο B, όπου τα πόδια επιστρέφουν 
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στην πρώτη θέση, είτε το σημείο Γ, όπου τα πόδια καταλήγουν στην τέταρτη θέση. 
Εάν ο χορευτής κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός με το αριστερό του πόδι και στη 
συνέχεια, κλείσει το δεξί του πόδι δίπλα στο αριστερό, δημιουργώντας μια ευθεία AB, 
η κίνηση αυτή συνιστά το ήμισυ της ευθείας ABΓ. Αυτή η δεύτερη ευθεία 
δημιουργείται όταν ο χορευτής πατάει στο αριστερό του πόδι και στη συνέχεια, 
μετακινεί το δεξί του πόδι περνώντας το πάνω από το αριστερό και συνεχίζει την 
κίνηση προς τα εμπρός, χρησιμοποιώντας το αρχικό πόδι ως άξονα. Στην πρώτη 
περίπτωση, ο χορευτής ξεκινάει από το σημείο A και κάνει ένα βήμα μπροστά, προς 
το σημείο  B, στο οποίο το δεύτερο βήμα ενώνεται με το πρώτο. Στη δεύτερη 
περίπτωση, ο χορευτής ξεκινάει από το σημείο A και προχωράει προς το σημείο B με 
το πρώτο  βήμα, αλλά  μετά, με το δεύτερο βήμα, προχωράει ακόμα πιο μπροστά, στο 
σημείο Γ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εάν όλα τα χορευτικά βήματα έχουν το 
ίδιο μήκος, η πρώτη κίνηση, η ευθεία AB, θα έχει μήκος ίσο με το μισό του μήκους της 
δεύτερης κίνησης, της ευθείας ABΓ (βλ. Σχήμα 1). Το ίδιο, φυσικά, ισχύει και στην 
περίπτωση που ο χορευτής κινείται προς τα πίσω. 
 
Τρίγωνα 

Μια άλλη επιλογή για το χορευτή είναι να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός, από 
το σημείο A στο σημείο B, με το αριστερό του πόδι και στη συνέχεια, να κάνει 
διαγώνιο βηματισμό προς τα εμπρός με το δεξί του πόδι (σημείο Γ), συνεχίζοντας με 
πλάγιο βήμα  του αριστερού ποδιού που έρχεται και κλείνει δίπλα στο δεξί πόδι. Με 
αυτό τον τρόπο, δημιουργείται τρίγωνο ABΓ (βλ. Σχήμα 2). Για άλλη μια φορά, ο 
χορευτής ξεκινάει με τα πόδια σε πρώτη θέση (σημείο A), κινείται προς τα εμπρός σε 
τέταρτη θέση (σημείο B) και στη συνέχεια, κάνει διαγώνιο βηματισμό πλαγίως, 
κλείνοντας σε δεύτερη θέση ποδιών (σημείο Γ). Αυτό το μοτίβο μεταφέρει το χορευτή 
από μια μονοδιάστατη, ευθεία, κίνηση, σε μια δισδιάστατη κίνηση πάνω σε επίπεδο, 
αντί για ευθεία. Σε αυτό το σημείο, το πόδι που βρίσκεται στο σημείο B κινείται προς 
και σταματάει δίπλα στο πόδι που βρίσκεται στο σημείο Γ, κλείνοντας σε πρώτη θέση. 

Κάθε πλευρά του τριγώνου διαπερνάται από την κίνηση ενός εκ των δύο 
ποδιών. Με άλλα λόγια, το πρώτο βήμα περνά κατά μήκος της πλευράς AB του 
τριγώνου, το δεύτερο βήμα περνά πάνω από την υποτείνουσα ή την πλευρά AΓ του 
τριγώνου και το τρίτο βήμα περνά πάνω από την πλευρά BΓ του τριγώνου. Αυτό το 
τρίγωνο είναι ένα κανονικό τρίγωνο με ίσες πλευρές,  δεδομένου ότι το βήμα προς τα 
εμπρός έχει ίσο μήκος με το πλαϊνό βήμα. Αυτή η χορευτική φιγούρα συμφωνεί με 
την πρόταση 11 του Ευκλείδη “σχεδιασμός μιας ευθείας γραμμής κάθετης προς μια 
δεδομένη ευθεία γραμμή από ένα δεδομένο σημείο πάνω σε αυτή” (Heath, 1956, p. 
269). Από την οπτική γωνία του χορευτή, η δεδομένη ευθεία γραμμή είναι το αρχικό 
βήμα ή η ευθεία AB και η ευθεία γραμμή που δημιουργεί την κάθετη γωνία είναι η 
BΓ, που προκύπτει από το σημείο B. Το τρίγωνο ABΓ αναφέρεται, ορισμένες φορές, 
στον κοινωνικό χορό, ως το ανώτερο ήμισυ ενός κουτιού, ένα βήμα που ακολουθείται 
από το κατώτερο ήμιση ενός κουτιού (βλ. Σχήμα 3). Αυτό το δεύτερο τρίγωνο είναι 
συγκλίνων με το αρχικό τρίγωνο και διαφέρει μόνο όσον αφορά την διεύθυνση. 
Εφόσον το τρίγωνο ABΓ ξεκινάει με ένα βήμα προς τα εμπρός, το τρίγωνο ΓΔΑ 
δημιουργείται με μια κίνηση προς τα πίσω (βλ. Σχήμα 3). Δηλαδή, ο χορευτής 
ξεκινάει από πρώτη θέση στο σημείο Γ, κινείται προς τα πίσω με το δεξί του πόδι 
προς το σημείο Δ, κλείνοντας σε τέταρτη θέση και στη συνέχεια, κάνει διαγώνιο 
βηματισμό με το αριστερό του πόδι προς το σημείο A, τελειώνοντας σε δεύτερη θέση. 
Στην τρίτη κίνηση αυτής της φιγούρας, ο χορευτής κινεί το δεξί του πόδι στο σημείο 
Δ για να κλείσει δίπλα στο αριστερό πόδι στο σημείο A.  
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Τετράγωνα 
Σύμφωνα με την πρόταση 11 του Ευκλείδη, η δεδομένη ευθεία γραμμή στο 

τρίγωνο ΑΒΓ αποτελεί το αρχικό βήμα ή την ευθεία AB. Το δεδομένο σημείο στο 
οποίο δημιουργείται η κάθετη γωνία είναι το B και η ευθεία γραμμή που σχεδιάζεται 
καθέτως είναι η ΒΓ. Η δεδομένη ευθεία γραμμή στο τρίγωνο ΓΔΑ είναι το αρχικό 
βήμα ή η ευθεία ΓΔ. Το δεδομένο σημείο στο οποίο δημιουργείται η κάθετη γωνία 
είναι το Δ και η ευθεία γραμμή που σχεδιάζεται καθέτως είναι η ΔΑ. Στο χορό, αυτά 
τα τριγωνικά μοτίβα δημιουργούνται χορεύοντας αρχικά τη δεδομένη ευθεία 
γραμμή και στη συνέχεια, χορεύοντας την υποτείνουσα με τέτοιο τρόπο, ώστε το 
δεύτερο βήμα να ευθυγραμμίζεται με το πρώτο για να δημιουργήσει, κατόπιν, 
κάθετη γωνία με το αυτό. Αυτό το χορευτικό μοτίβο που μοιάζει με κουτί, για λόγους 
συμμετρίας, είναι ένα τετράγωνο με ίσες πλευρές και τέσσερις κάθετες γωνίες. Όπως 
στην πρόταση 46 του Ευκλείδη, ο χορευτής έχει δημιουργήσει ένα ισόπλευρο 
παραλληλόγραμμο με κάθετες γωνίες.  

Αυτό το μοτίβο σε σχήμα κουτιού, στον κοινωνικό χορό, απαιτεί τρεις αλλαγές 
βάρους, που σημαίνει το κλείσιμο των ποδιών σε πρώτη θέση στα σημεία Γ και Α. 
Φυσικά, οι τρεις αλλαγές βάρους είναι αρμονικές με το ρυθμό ¾ του Βαλς. Το 
τρίγωνο και το τετράγωνο που περιγράφτηκαν παραπάνω είναι γνωστά ως 
‘αριστερό βήμα σε σχήμα κουτιού’, διότι η κίνηση για τη φιγούρα αυτή ξεκινάει με 
βηματισμό προς τα εμπρός με το αριστερό πόδι του καβαλιέρου. Αυτό το ίδιο 
τρίγωνο και τετράγωνο εκτελούνται από την ντάμα ξεκινώντας στο δεξί πόδι 
και βηματίζοντας προς τα πίσω.  

 Όταν ο καβαλιέρος ξεκινάει με το δεξί του πόδι για να χορέψει μια φιγούρα σε 
σχήμα κουτιού, αυτό είναι γνωστό ως βήμα ‘κουτί’ προς τα δεξιά (βλ. Σχήμα 5). Αυτό 
απαιτεί  η ευθεία ΒΓ, το ανώτερο τμήμα του κουτιού, να κινηθεί από τα δεξιά (σημείο 
B) προς τα αριστερά (σημείο Γ). Οι πλευρές του δεξιού κουτιού, όπως και αυτές του 
αριστερού κουτιού, είναι ίσες. 

Παραδοσιακά, το Βαλς είναι ένας περιστροφικός χορός. Eπομένως, το αριστερό 
και το δεξί βήμα σε σχήμα κουτιού μπορούν να εκτελεστούν με περιστροφή. Αυτές οι 
φιγούρες είναι γνωστές ως το αριστερά στρεφόμενο κουτί και το δεξιά στρεφόμενο 
κουτί. Το αριστερό κουτί δημιουργείται από τον καβαλιέρο κάνοντας ένα βήμα προς 
τα εμπρός  με το αριστερό του πόδι και ξεκινώντας μια περιστροφή προς τα αριστερά 
στο πρώτο βήμα της φιγούρας. Το δεξιά στρεφόμενο κουτί δημιουργείται από τον 
καβαλιέρο κάνοντας ένα βήμα προς τα εμπρός με το δεξί του πόδι και ξεκινώντας 
μια περιστροφή προς τα δεξιά στο πρώτο βήμα. Στην ευθεία γραμμή AΓ, Σχήμα 1, ο 
χορευτής προχωράει από το σημείο A στο σημείο Γ, διαμέσου του σημείου B. Αυτή η 
ευθεία συνιστά την αρχική πλευρά του κουτιού. Σε αντίθεση με το μη-στρεφόμενο 
κουτί που περιγράφτηκε παραπάνω, ο χορευτής περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, ενώ 
προχωράει κατά μήκος της ευθείας γραμμής. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντας μια 
περιστροφή προς τα αριστερά στο αριστερά στρεφόμενο κουτί ή προς τα δεξιά στο 
δεξιά στρεφόμενο κουτί, στο σημείο B της ευθείας. Στο σημείο Γ του αριστερά 
στρεφόμενου κουτιού, το αριστερό πόδι έρχεται και κλείνει δίπλα στο δεξί πόδι. Στο 
σημείο Γ του δεξιά στρεφόμενου κουτιού, το δεξί πόδι έρχεται και κλείνει δίπλα στο 
αριστερό πόδι. Το Σχήμα 6 παρουσιάζει το γεωμετρικό μοτίβο του αριστερά 
στρεφόμενου κουτιού. Η δεύτερη πλευρά του κουτιού είναι η ευθεία ΓΔE, όπου το 
σημείο περιστροφής είναι το Δ. Η τρίτη πλευρά του κουτιού είναι η EΖΗ, όπου το 
σημείο περιστροφής είναι το Ζ, ενώ η τέταρτη πλευρά είναι η ΗΘA, όπου το σημείο 
περιστροφής είναι το Θ. Η πρώτη και η τρίτη πλευρά χορεύονται από τον καβαλιέρο 
με κίνηση προς τα εμπρός, ενώ η δεύτερη και η τέταρτη πλευρά χορεύονται από τον 
καβαλιέρο με κίνηση προς τα πίσω. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ντάμα κάνει 
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την ακριβώς αντίθετη κίνηση από τον καβαλιέρο, χορεύοντας προς τα πίσω κατά 
μήκος της πρώτης και της τριτης πλευράς του στρεφόμενου κουτιού και κινούμενη 
προς τα εμπρός κατά μήκος της δεύτερης και της τέταρτης πλευράς. 

Ενώ η ευθεία ABΓ είναι δύο φορές μακρύτερη από την ευθεία AB, το τετράγωνο 
ΑBΓΔEΖΗ είναι τέσσερις φορές πιο μεγάλο από το τετράγωνο ABΓΔ. Δηλαδή, μέσα 
στην περιοχή ΑΒΓΔΕΖΗ χωράνε τέσσερα τετράγωνα ίσα με το ABΓΔ το καθένα. 
Επομένως, ένας χορευτής που εκτελεί το στρεφόμενο κουτί χρειάζεται τέσσερις φορές 
περισσότερο χώρο από έναν χορευτή που εκτελεί ένα μη-στρεφόμενο κουτί. Αυτό 
συμβαίνει, διότι οι πλευρές των τριγώνων του στρεφόμενου κουτιού είναι δύο φορές 
μεγαλύτερες από τις πλευρές του μη-στρεφόμενου κουτιού, καθιστώντας το εμβαδόν 
του κουτιού τέσσερις φορές μεγαλύτερο, εφόσον μήκος επί πλάτος ισοδυναμεί με 
εμβαδόν (βλ. Σχήμα 6). 
 
Ορθογώνιο 

Το ανοιχτό αριστερό κουτί είναι μια πιο πολύπλοκη φιγούρα, ένα ορθογώνιο 
που απαιτεί από το χορευτή να συνεχίσει την κίνηση του, παρά να κλείσει τη 
φιγούρα φέρνοντας τα πόδια το ένα δίπλα στο άλλο, όπως στο στρεφόμενο κουτί (βλ. 
Σχήμα 7). Στο ανοιχτό αριστερό κουτί, οι χορευτές κινούνται από το σημείο A στο 
σημείο B σε μια ευθεία γραμμή. Αυτή η φιγούρα απαιτεί από τους χορευτές να 
κινηθούν μεταξύ μιας κλειστής θέσης σε σχέση με το συνοδό τους και μιας δεξιάς, 
πλευρά με πλευρά, θέσης, κάνοντας συνεχή βηματισμό, χωρίς να φέρνουν τα πόδια 
το ένα δίπλα στο άλλο σε κάθε τρίτο βήμα. Ο καβαλιέρος ξεκινάει την κίνηση 
κάνοντας ένα βήμα με το αριστερό του πόδι από το σημείο B, σε κλειστή χορευτική 
θέση, στο σημείο Γ, ξεκινώντας τη φιγούρα με την ευθεία ΒΓ. Η δεύτερη κίνηση είναι 
ένα πλάγιο βήμα στο σημείο Δ με το δεξί πόδι, κινούμενος έξω από το συνοδό του, σε 
μια δεξιά, πλευρά με πλευρά, χορευτική θέση, ακολουθώντας την ευθεία ΓΔ. Το τρίτο 
βήμα γίνεται προς τα πίσω, στο σημείο Ε, με το αριστερό πόδι, σε μια δεξιά, πλευρά 
με πλευρά, θέση, δημιουργώντας την ευθεία ΔE. Το τέταρτο βήμα του καβαλιέρου 
γίνεται προς τα πίσω, με το δεξί πόδι, σε κλειστή χορευτική θέση, προχωρώντας από 
το σημείο E στο σημείο Ζ και δημιουργώντας την ευθεία EΖ. Όπως και στο δεύτερο 
βήμα της φιγούρας, στην ευθεία ΓΔ, ο καβαλιέρος κινεί τη ντάμα σε μια δεξιά, 
πλευρά με πλευρά, θέση, στο τέλος του βήματος. 

Το πέμπτο βήμα του χορευτή περιλαμβάνει πλάγιο βηματισμό με το αριστερό 
του πόδι από το σημείο Ζ στο σημείο Α, κλείνοντας σε μια δεξιά, πλευρά με πλευρά, 
θέση. Στο έκτο βήμα, ο χορευτής κινείται προς τα εμπρός με το δεξί του πόδι, σε μια 
δεξιά, πλευρά με πλευρά, θέση, από το σημείο A στο σημείο B και ολοκληρώνοντας 
το ορθογώνιο ABΓΔEΖ. Όπως σε όλες τις φιγούρες που περιγράφτηκαν σε αυτό το 
άρθρο, αυτή η φιγούρα μπορεί, επίσης, να εκτελεστεί σαν ανοιχτό δεξιό κουτί. Αυτή 
η φιγούρα απαιτεί λιγότερο χώρο από το στρεφόμενο κουτί, αλλά δύο φορές 
μεγαλύτερη επιφάνεια από το απλό χορευτικό βήμα που είναι γνωστό ως ‘χορευτικό 
κουτί’.  
 
Βιεννέζικο Βαλς 

Το βιεννέζικο βαλς έχει το μεγαλύτερο αριθμό περιστροφών από οποιαδήποτε 
οικογένεια χορών και βημάτων βαλς. Σε κάθε σετ τριών βημάτων, η περιστροφή 
είναι περίπου 180 μοίρες. Ο καβαλιέρος ξεκινάει την αριστερή στροφή κάνοντας 
βήμα με το αριστερό του πόδι, ενώ ξεκινάει να περιστρέφεται προς τα αριστερά με το 
πάνω μέρος του κορμού του. Αυτό το βήμα κινείται κατά μήκος της ευθείας AB (βλ. 
Σχήμα 8). Το δεύτερο βήμα συνεχίζει την περιστροφή προς τα αριστερά και 
συνίσταται από ένα πλάγιο βήμα κατά μήκος της ευθείας BΓ. Στο τρίτο βήμα, το 
αριστερό πόδι τραβιέται προς το δεξί πόδι, λόγω της συνεχούς περιστροφής και 
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δημιουργεί ένα ενδιάμεσο βήμα στο σημείο Γ. Στο τέταρτο βήμα, ο καβαλιέρος 
βηματίζει προς τα πίσω με το δεξί του πόδι, συνεχίζοντας την περιστροφή προς τα 
αριστερά. Αυτό είναι το σημείο Δ επάνω στη γραμμή ABΓΔΕΖ. Το πέμπτο βήμα είναι 
ένα περιστροφικό, πλευρά με πλευρά, βήμα, κατά μήκος της ίδιας γραμμής, που 
είναι γνωστό ως η Γραμμή του Χορού (ή Διεύθυνση), στο σημείο E. Στο τελευταίο 
βήμα του βιεννέζικου βαλς (στο αριστερά στρεφόμενο κουτί) το δεξί πόδι έρχεται και 
κλείνει δίπλα στο αριστερό πόδι, χωρίς ενδιάμεσο βηματισμό στο σημείο Ε. Το δεξιά 
στρεφόμενο κουτί είναι παρόμοιο με το αριστερά στρεφόμενο κουτί, αλλά ξεκινά τη 
φιγούρα με το δεξί πόδι, στρέφεται προς τα δεξιά καθόλη τη διάρκεια του χορευτικού 
μοτίβου και δεν περιλαμβάνει ενδιάμεσο βήμα. 
 
Συμπεράσματα 

Τα μαθηματικά και η κίνηση είναι αχώριστα, όπως η μουσική και ο χορός. Όλη 
η κίνηση του σώματος μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση γραμμών και κύκλων, 
οδοντωτών τροχιών και πηδημάτων. Τις πολύπλοκες κινήσεις, όπως αυτές του χορού, 
μπορεί να τις μάθει κανείς πιο εύκολα όταν συνδυάζονται με τη γεωμετρία της 
κίνησης. Σύμφωνα με τον Ευκλείδη, αυτό το άρθρο ορίζει ένα σημείο ως μια βάση, 
χωρίς διαστάσεις, από την οποία δημιουργείται μια ευθεία. Από αυτή την ευθεία 
δημιουργούνται πιο περίπλοκες φιγούρες. Στον κοινωνικό χορό, το σημείο αποτελεί 
τη θέση από την οποία ξεκινάει ο καβαλιέρος την κίνηση του, προκειμένου να 
χορέψει ποικίλα γεωμετρικά μοτίβα. Όταν τα μοτίβα περιλαμβάνουν περισσότερα 
στοιχεία, όπως μια περιστροφή, η πολύπλοκη αυτή κίνηση απαιτεί περισσότερο χώρο 
από ό,τι μια πιο απλή κίνηση. Φυσικά, η γεωμετρική ανάλυση παρέχει απαντήσεις σε 
αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, το πιο δυνατό εργαλείο αυτής της διεπιστημονικής 
προσέγγισης είναι η οπτική άποψη. Ο αρχάριος χορευτής μιμείται τον εκπαιδευτή 
του διαμέσου μιας σειράς κινήσεων, έχοντας περιορισμένη ενημερότητα σχετικά με 
την ακρίβεια του χορευτικού μοτίβου. Η βοήθεια της γεωμετρίας, με τη μορφή 
ευθειών, τριγώνων ή τετραγώνων, παρέχει ένα ξεκάθαρο διάγραμμα κίνησης, μέσω 
μιας ποικιλίας χορευτικών μοτίβων, με ένα προκαθορισμένο τρόπο.  
 
Σχήμα 1  Ευθείες AB και ABΓ 
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Σχήμα 2  Τρίγωνο ABΓ (Αριστερή Διεύθυνση) 
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Σχήμα 3 Δεξιά τρίγωνα ABΓ και ΓΔΑ (κορυφή και βάση) 
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Σχήμα 4  Τετράγωνο ABΓΔ (Αριστερό Κουτί) 
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Σχήμα 5  Τετράγωνο ΔΓBA (Δεξιό Κουτί) 
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Σχήμα 6  Τετράγωνα ABΓΔ και ABΓΔEΖΗΘ (Αριστερό Μη-στρεφόμενο Κουτί και 
Δεξιό Στρεφόμενο Κουτί) 
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Σχήμα 7 Ορθογώνιο ABΓΔΕΖ (Ανοιχτό αριστερό κουτί) 
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      Σχήμα 8  Ευθεία ABΓΔE (Βιενέζικο Βαλς)  
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
 
 
 
 
 
 
Αθλητισμός Δράσης 

 
 
 
 
 

παραγωγή νέων αθλητικών δραστηριοτήτων δεν φαίνεται να σταματά ποτέ. 
Μι  ομάδα αθλημάτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ατομικά, ρίσκου 
και ανορθόδοξα προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Οι αθλητικές 
αυτές δραστηριότητες αποκαλούνται αθλήματα δράσης, ακραία αθλήματα, 
εναλλακτικά αθλήματα ή αθλήματα τρόπου ζωής. Την ικανοποίηση από την 

συμμετοχή σε τέτοιου είδους αθλήματα κατέγραψε ένα πρόσφατο επιστημονικό άρθρο 
(βλέπε Yosuke Tsuji, Gregg Bennett, and James Zhang “Consumer Satisfaction with an 
Action Sports Event” Sport Marketing Quarterly, 2007, Vol. 16, pp. 199-208). 

Η α  Η
Οι συγγραφείς ανέπτυξαν ένα υπόδειγμα για να εξηγήσουν τις μελλοντικές προθέσεις 

των συμμετεχόντων σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το δείγμα τους το αποτελούσαν 2297 
άτομα που παρακολούθησαν τέτοιους αγώνες στο Κλίβαντ του Οχάιο. Συνολικά, τους 
αγώνες αυτούς, παρακολούθησαν 162 χιλιάδες άτομα. Το γεγονός αυτό διήρκησε πέντε 
ημέρες και είναι ένας συνδυασμός ταυτόχρονων αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα απαντούσαν σε ερωτήσεις που έδιναν τη 
δυνατότητα στους ερευνητές να δημιουργήσουν μετρήσιμες μεταβλητές για τις εξής τέσσερις 
κατηγορίες:  

• Βασικές υπηρεσίες ποιότητας 
• Περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας 
• Ικανοποίηση 
• Μελλοντικές Προθέσεις 
Το υπόδειγμα συνδέει αυτές τις κατηγορίες το οποίο σχηματικά παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 1. Για την επιτυχή οργάνωση των αθλημάτων δράσης απαιτείται από την πλευρά 
των οργανωτών λεπτομερή γνώση του αθλήματος καθώς και η ανάπτυξη αποτελεσματικών 
στρατηγικών διοίκησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών οργάνωσης αυτών των αθλημάτων. 
Αν οι συμμετέχοντες έχουν μία θετική εμπειρία, η οποία καλύπτει ή υπερβαίνει τις 
προσδοκίες τους, τότε είναι πολύ πιθανόν ότι θα προάγουν την μελλοντική τους συμμετοχή 
σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Οι συγγραφείς, μάλιστα, τονίζουν ότι γι’αυτά τα 
αθλήματα, που είναι σχετικά άγνωστα με μικρή ιστορία και μοναδική κουλτούρα, η 
στρατηγική της συνεχούς ανάπτυξης απαιτεί γνώση, διατήρηση και αύξηση της στήριξης και 
της πίστης των καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η μελέτη των αντιλήψεων που 
έχουν οι καταναλωτές τέτοιων αθλημάτων σε ό,τι αφορά την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και της ικανοποίησης που απολαμβάνουν. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν 
οι συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου. 

Η ποιότητα της λαμβανόμενης υπηρεσίας έχει αναγνωριστεί ως η πιο σημαντική 
μεταβλητή που εξασφαλίζει μακροχρόνια κερδοφορία. Αυτή διασφαλίζει την πιστή και την 
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επαναλαμβανόμενη πελατεία. Η διατήρηση της πελατείας είναι πάντοτε λιγότερο 
δαπανηρή από την απόκτηση νέας.  
 
 
Σχήμα 1. Το Υπόδειγμα 

Βασικές 
υπηρεσίες 
ποιότητας 

 
Η ικανοποίηση των πελατών, σύμφωνα με τους Yosuke Tsuji, Gregg Bennett, and 

James Zhang (2007),  προκύπτει ως το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της ικανοποίησης 
που έλαβαν από την κατανάλωση και της προσδοκίας που είχαν. Αν αυτή η διαφορά είναι 
θετική, τότε δημιουργείται πιστή και επαναλαμβανόμενη πελατεία. Υπάρχουν πέντε 
χαρακτηριστικά (διαστάσεις) της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας: 

• Απτότητα 
• Αξιοπιστία 
• Ανταπόκριση 
• Εγγύηση-σιγουριά 
• Συναισθηματική συμμετοχή 
 Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν συζητηθεί επαρκώς στην θεωρητική και εμπειρική 

σχετική βιβλιογραφία. Πάντως, έχει αναγνωριστεί ότιείναι γενικά και θα πρέπει να 
προσαρμόζονται ανάλογα με τον κλάδο των υπηρεσιών στον οποίο εφαρμόζονται. Έτσι 
λοιπόν έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσαρμογές αυτού του υποδείγματος μέτρησης της 
ποιότητας των υπηρεσιών σύμφωνα με τις πέντε διαστάσεις της ποιότητας. Έχουν γίνει 
πολλές τέτοιες εφαρμογές για την ανάλυση της ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι 
καταναλωτές επαγγελματικών αθλημάτων.  

Οι συγγραφείς του άρθρου αποδέχονται ένα υπόδειγμα όπου η ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στην αθλητισμό μπορεί να αναλυθεί σύμφωνα με τη διχοτόμηση 
βασικών και περιφερειακών υπηρεσιών ποιότητας. Ο λόγος είναι ότι τα στελέχη οργάνωσης 
αθλητικών γεγονότων δεν μπορούν να επηρεάσουν τις βασικές υπηρεσίες ποιότητας του 
αγώνα. Η ποιότητα του αγώνα, όπως την αντιλαμβάνεται ο φίλαθλος, μπορεί να είναι και 
το αποτέλεσμα. Αν η ομάδα του χάσει, δυσαρεστείται και πιθανόν να μην ξαναπάει στο 
γήπεδο. Μπορούν, όμως, τα στελέχη της οργάνωσης εναλλακτικών αθλητικών γεγονότων 
να επηρεάσουν όλες τις άλλες υπηρεσίες που συνοδεύουν το βασικό προϊόν. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, και οι ερευνητές το έχουν διαπιστώσει, ότι η βασική υπηρεσία της ποιότητας 
ενός αγώνα οδηγεί στην ικανοποίηση και την επαναλαμβανόμενη αγορά. Από τις 

 
Ικανοποίηση 

Μελλοντικές 
Προθέσεις 

Περιφερειακές 
υπηρεσίες  
ποιότητας 
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περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας η πιο σημαντική είναι η ποιότητα των αθλητικών και 
άλλων υποδομών. Η βιβλιογραφία αυτή οδηγεί τους συγγραφείς του άρθρου στην 
διαμόρφωση δύο ερευνητικών υποθέσεων: 

1. Η βασική υπηρεσία ποιότητας είναι άμεσα και σημαντικά συνδεδεμένη με την 
ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι καταναλωτές αθλημάτων δράσης. 

2. Οι περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας είναι άμεσα και σημαντικά συνδεδεμένες με 
την ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι καταναλωτές αθλημάτων δράσης. 

Η ικανοποίηση από την κατανάλωση οδηγεί στην επαναλαμβανόμενη αγορά. 
Συνεπώς, οι μελλοντικές προθέσεις των καταναλωτών αθλημάτων δράσης αξίζει τον κόπο 
να διερευνηθούν και να συνδεθούν με την ικανοποίηση της προηγούμενης συμμετοχής. Η 
εμπειρική έρευνα που παραθέτουν οι συγγραφείς επιβεβαιώνει αυτή την σύνδεση. Η 
βιβλιογραφία αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένας ικανοποιημένος καταναλωτής γίνεται 
ένας μελλοντικός αγοραστής, προωθεί την κατανάλωση και σε άλλους και είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει και παραπάνω. Βασιζόμενοι σε αυτά τα εμπειρικά 
αποτελέσματα των άλλων ερευνών, οι συγγραφείς προσθέτουν άλλες τρεις υποθέσεις που 
θέλουν να διερευνήσουν:  

3. Η βασική υπηρεσία ποιότητας είναι άμεσα και σημαντικά συνδεδεμένη με την 
μελλοντική πρόθεση κατανάλωσης αθλημάτων δράσης. 

4. Περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας είναι άμεσα και σημαντικά συνδεδεμένες με την 
μελλοντική πρόθεση κατανάλωσης αθλημάτων δράσης. 

5. Η καταναλωτική ικανοποίηση είναι άμεσα και σημαντικά συνδεδεμένη με την 
μελλοντική πρόθεση κατανάλωσης αθλημάτων δράσης. 

Τα αποτελέσματα των τριών ερευνητών των αθλημάτων δράσης που παρουσιάζονται 
στο συγκεκριμένο άρθρο επιβεβαιώνουν τις δύο πρώτες υποθέσεις. Η βασική υπηρεσία 
ποιότητας ήταν πιο σημαντική από τις περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας (γηπεδικές 
εγκαταστάσεις). Οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα άποψη γι’αυτή την 
διαφοροποίηση, η οποία, όπως και οι ίδιοι τονίζουν, χρήζει περαιτέρω έρευνας. Τα 
αθλήματα δράσης διαφοροποιούνται από τα συμβατικά επαγγελματικά αθλήματα. Στα 
τελευταία η νίκη είναι πολύ σημαντική για τους θεατές. Αν χάσει η ομάδα τους 
απογοητεύονται. Στα αθλήματα δράσης το αποτέλεσμα δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία 
όσο έχει η δράση και η ικανότητα των αθλητών.  

Για τις τρεις τελευταίες ερευνητικές υποθέσεις οι συγγραφείς βρήκαν ότι όλες ισχύουν 
και η μελλοντική συμπεριφορά εξαρτάται από την ικανοποίηση που απολαμβάνουν, τις 
βασικές και τις περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας. 

Οι Yosuke Tsuji, Gregg Bennett, and James Zhang του άρθρου “Consumer Satisfaction 
with an Action Sports Event” ( 2007) δεν σταματούν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων τους 
αλλά προχωρούν και σε προτάσεις προς τους οργανωτές τέτοιων αθλητικών γεγονότων. 
Πρώτον, προτείνουν ότι τα στελέχη οργάνωσης θα πρέπει να συνεχίσουν να εστιάζουν στην 
προσφορά βασικών υπηρεσιών ποιότητας. Δεύτερον, θα πρέπει να προσελκύουν καλούς 
αθλητές ακόμη και αν χρειάζεται να αυξήσουν τις αμοιβές τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις 
περιφερειακές υπηρεσίες ποιότητας, οι συγγραφείς προτείνουν ότι οι εγκαταστάσεις αυτών 
των αγώνων έχουν προβλήματα στις απαιτούμενες θέσεις που προβλέπονται για τους 
θεατές.  
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 
 
 
 
 
 
Αμάλγαμα Έρευνας για τον Αθλητισμό και την Άσκηση 
 
 
 
 
 
 
 

 
ο βλίο αυτό αποτελεί μια συλλογή επιλεγμένων άρθρων, σχετιζόμενων με τον 
αθλητισμό που παρουσιάστηκαν στα συνέδρια που διοργανώθηκαν από το 
Α ηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας. Συγκεκριμένα, όλα τα άρθρα 
προέρχονται από τα δύο αθλητικά συνέδρια που διοργανώθηκαν το 2006: τo 6ο 
Διεθνές Συνέδριο για τα Οικονομικά, την Διοίκηση και Θέματα Μάρκετινγκ 

που αφορούν τον Αθλητισμό, και το 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Φυσική Αγωγή, την 
Προπονητική και την Φυσική Κατάσταση. Και τα δύο Συνέδρια έγιναν στον Μαραθώνα 
και στην Αθήνα στις 29 και 30 Ιουνίου 2006. Το πρώτο διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών και το Ελληνικό 
Επιστημονικό Περιοδικό Οικονομία και Αθλητισμός. 

βι

θ  ΤΤ
Το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους εκείνους, ειδικούς και μη, που 

εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον αθλητισμό ως οικονομική και φυσική δραστηριότητα. Ο 
τίτλος του βιβλίου «Αμάλγαμα», εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τον κοινό παρονομαστή όλων 
των άρθρων που εμπεριέχονται σε αυτή την έκδοση. Παρόλο που τα άρθρα δείχνουν να 
πηγάζουν από πολλούς διαφορετικούς κλάδους μελέτης του αθλητισμού και της φυσικής 
κατάστασης, χαρακτηρίζονται από κοινή μεθοδολογία. Όλες οι μελέτες εξετάζουν 
σημαντικούς τομείς του αθλητισμού και της φυσικής κατάστασης ενώ οι περισσότερες από 
αυτές είναι εμπειρικές, χρησιμοποιώντας απλή περιγραφική και σε μερικές περιπτώσεις 
προηγμένες στατιστικές ανάλυσης προκειμένου να εξετάσουν σημαντικές πτυχές του 
αθλητισμού. Τα υπόλοιπα άρθρα είναι εξαιρετικά  χρήσιμα για όλους όσους διψούν για 
απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων γύρω από τον αθλητισμό.  

Η παρούσα συλλογή κειμένων οργανώνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το 
ποδόσφαιρο. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κείμενα που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, τη 
χορηγία  και τα αθλητικά γεγονότα. Το τρίτο μέρος αφορά την υγεία και την φυσικά 
κατάσταση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια σύντομη εισαγωγή κάθε μέρους 
βασισμένη στις περιλήψεις των άρθρων. 

Το ποδόσφαιρο αποτελεί το κυρίως θέμα επτά κεφαλαίων. Το πρώτο άρθρο γραμμένο 
από τους Fiona Carmichael και Dennis Thomas εξετάζει την απόδοση της νικήτριας ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Πρωτάθληματος Ποδοσφαίρου 2004 σε σχέση με τους αντιπάλους της με 
σημείο αναφοράς μια επιλογή περιληπτικών στατιστικών στοιχείων. Το κείμενο τους 
εξετάζει ένα συγκεντρωτικό παραγωγικό λειτουργικό μοντέλο για το κλασικό ποδόσφαιρο, 
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χρησιμοποιώντας το σύνολο των στοιχείων ενός αγώνα. Παράγουν προβλεπόμενες 
ταξινομήσεις αγωνιστικών και εξετάζουν την σχετική επάρκεια των ομάδων με βάση την 
ανάλυση των υπολοίπων υποδειγμάτων. Οι εκτιμήσεις τους φαίνονται γενικά να 
συμφωνούν με αποτελέσματα άλλων παρόμοιων μελετών για το κλασσικό ποδόσφαιρο, 
υποδεικνύοντας την υιοθέτηση και την εφαρμοσιμότητα της προσέγγισης των διαφορετικών 
ανταγωνιστικών σχημάτων. Στον επίλογο τους γίνεται λόγος για τις διοικητικές επιπτώσεις 
της νίκης ή της ήττας στα διεθνή τουρνουά. 

Το δεύτερο άρθρο (3ο κεφάλαιο του βιβλίου) αναφέρεται στο θέμα της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας, χρησιμοποιώντας τις Βόρειες Αμερικάνικες Επαγγελματικές Λίγκες ως σημείο 
αναφοράς. Οι Troels Troelsen & Trudo Dejonghe είναι οι συγγραφείς του κειμένου αυτού. 
Η ανάλυση τους καταλήγει με προτάσεις και λύσεις για το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, οι 
οποίες συνοπτικά παρατίθενται ως εξής:   
  
• Το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο πρέπει να κατανοήσει ότι η ανταγωνιστική ισορροπία είναι 

σημαντική. Η αδράνεια θα μειώσει την ανταγωνιστική ισορροπία και τους πόρους για 
τις Ευρωπαϊκές Λίγκες. 

• Ο αριθμός των επαγγελματικών ομάδων σε μια χώρα αντανακλά το μέγεθος της 
αγοράς.  

• Τα Play-offs στα πρωταθλήματα, ο υποβιβασμός και η προαγωγή μπορούν να 
εισαχθούν αλλά θα πρέπει να αντανακλούν τις Ευρωπαϊκές Ιδιοσυγκρασίες.  

• Ένα όριο στους μισθούς μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν ένα σύστημα 
καταμερισμού των πόρων εφαρμόζεται.   

• Μια λίγκα θα πρέπει να κατέχει όλα τα δικαιώματα στα μέσα επικοινωνίας και έπειτα 
να κάνει ίση αναδιανομή ίσα στις ομάδες. Εκτενή τοπικά μέσα επικοινωνίας για τις πιο 
αδύναμες ομάδες θα οδηγήσουν σε καλύτερη ανταγωνιστική ισορροπία  
δημιουργώντας νέους οπαδούς προς όφελος της λίγκας και των ομάδων. 

• Οι οικονομικά εύρωστοι επενδυτές μπορεί να είναι περιορισμένοι όσον αφορά την 
αγορά ομάδων με μη αθλητικούς σκοπούς. 

• Η διαφάνεια θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές.  
 

Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στην οικονομική κρίση του ιταλικού ποδοσφαίρου και 
συγγραφέας του είναι ο Maurizio Levante. Όπως διαπιστώνεται από τον συγγραφέα, το 
θέμα της οικονομικής δυσχέρειας των Ευρωπαίκών Συλλόγων ποδοσφαίρου έχει ερευνηθεί 
διεξοδικά τα τελευταία χρόνια από αρκετούς ερευνητές. Λογιστές και οικονομολόγοι έχουν 
εστιάσει την προσοχή τους σε πιθανές αιτίες και λύσεις αυτής της έντονης κρίσης. Πλέον, 
μπορεί να ειπωθεί ότι στην Ιταλία σχεδόν όλες οι εταιρείες ποδοσφαίρου αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες. Επιπλέον, διαφορετικές μελέτες φαίνονται να εντοπίζουν κοινές αιτίες. Όντως 
τους παράγοντες κλειδιά αντιπροςωπεύουν από τη μια η ανισσοροπία μεταξύ εσόδων και 
εξόδων και στοιχεία αύξησης των χρεών και από την άλλη πλευρά η έλλειψη 
ανταγωνιστικής ισορροπίας και η αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Κατά τον ίδιο τρόπο 
πιθανές λύσεις παρουσιάζονται από ένα αυστηρότερο οικονομικό κανονισμό. Παρόλο που 
αιτίες και αποδεκτές λύσεις έχουν προταθεί, οι Ιταλικές Ποδοσφαιρικές ομάδες είναι στα 
όρια της χρεωκοπίας και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ταυτιστούν με τους όρους της 
UEFA.  Επιπλέον γίνεται αναφορά στην πιθανότητα της χρεωκοπίας  και των νόμων που 
την αφορούν προκειμένου να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα. Το πρώτο είναι το 
κατά πόσο οι διαδικασίες τις χρεωκοπείας είναι οικονομικά επαρκείς. Το δεύτερο αφορά το 
εάν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν άλλες διαδικασίες. 

Κλείνει προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο χρεωκοπίας, που θα μπορούσε να 
ενισχύσει, την πιθανότητα των πιστωτών να κυνηγήσουν τις απαιτήσεις τους, και το 
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κοινωνικό ενδιαφέρον των υποστηριχτών για την οικονομική κατάσταση των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων. 

 Tρία άρθρα του μέρους αυτού του βιβλίου έχουν ως επίκεντρο σημαντικά θέματα του 
Τουρκικού ποδοσφαίρου, που αναπτύσσεται ραγδαία στην εν λόγω χώρα. Το κεφάλαιο 5, 
των Haluk Gurgen & Hakan Katirci, εξετάζει το πώς οι ποδοσφαιριστές σε σχέση με τους 
υπόλοιπους αθλητές αξιοποιούνται στις διαφημίσεις των περιοδικών. Η ανάλυση τους 
βασίζεται σε επτά σημαντικούς παράγοντες (1) το είδος του διαφημιζόμενου προϊόντος (2) 
το βαθμό αναγνωρισμότηταςτ ου διάσημου αθλητή (3) το φύλλο του αθλητή (4) το άθλημα 
(5) τη θέση που κατέχει η αθλητική διασημότητα (6) τη σημασία της αθλητικής διασημότητας 
και (7) το ρόλο που θα παίξει η αθλητική διασημότητα. Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι 
τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα γι’αυτό και οι αθλητές των δύο αυτών αθλημάτων 
αξιοποιούνται κατά κόρον, κάτι που αποδεικνύεται στην μελέτη αυτή, οπου παρατίθενται 
αναλυτικά στατιστικά και άλλα στοιχεία.  

Το κεφάλαιο 6 γραμμένο από τον M. Erdem Gosterisli, αναφέρεται στην 
υποκειμενικότητα του Τουρκικού τύπου όσον αφορά στην κάλυψη ειδήσεων που 
σχετίζονται με το ποδόσφαιρο. Η έρευνα της μελέτης αυτής εστιάζει σε δείγματα από τις 
αθλητικές στήλες των εφημερίδων, όπως είναι οι Fanatik, Fotomaç, Star, και προσδιορίζει τον 
όρο “οπαδός/δημοσιογράφος” βασισμένη σε αυτά τα παραδείγματα.. Τέλος τα 
αποτελέσματα ενισχύουν την υπόθεση ότι οι δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ 
μεροληπτούν όταν καλύπτουν αθλητικές ειδήσεις. 

Το κεφάλαιο 8 συγγραφείς του οποίου είναι οι Coskun Bayrak & Veli Onur Celik, 
εξετάζει τους παράγοντες της μεταβαλλόμενης ηγεσίας ανάμεσα σε 126 ερασιτέχνες 
προπονητές ποδοσφαίρου βασισμένο σε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 126 μέλη 
του Τουρκικού Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου. Το πρώτο μέρος του βιβλίου 
περιλαμβάνει ένα σημαντικό άρθρο γραμμένο από τον Jong White. Στο κεφάλαιο 7 
παρουσιάζονται τρία θέματα, δύο εκ των οποίων σχετίζονται με το ποδόσφαιρο με το θέμα 
της αθλητικής εγκληματολογίας. Ο καθηγητής White παρουσιάζει μια προσωπική εκτίμηση 
για το τι θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να μειωθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες 
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες και στα άλλα αθλήματα. 

Το δεύτερο μέρος του τόμου αυτού περιλαμβάνει 11 άρθρα που σχετίζονται με τα 
αθλητικά γεγονότα και το αθλητικό μάρκετινγκ. Το 9ο κεφάλαιο, το 1ο του μέρους αυτού 
ανήκει στην Jilly Traganou και προβάλλει την σχέση ανάμεσα στην ελίτ του αθλητισμού και 
την εθνική κουλτούρα. Στο πεδίο μελέτης της βρίσκονται οι τελετές έναρξης και λήξης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Αναλύει την σχέση αυτή στα πλαίσια της 
παγκοσμιοποίησης και της εθνικής κινητικότητας.  

Tο 10ο κεφάλαιο των Amy K. S. Scott & Douglas Michele Turco, εξετάζει τα 
καταναλωτικά προφίλ των διεθνών αθλητικών τουριστών. Κατά τον συγγραφέα ο 
αθλητικός τουρισμός περιλαμβάνει ένα ταξίδι που γίνεται με σκοπό την συμμετοχή, 
παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος ή συμμετοχή στον εορτασμό αυτού. Πιστεύει ότι, 
απώτερος στόχος της φιλοξενίας ενός αθλητικού γεγονότος είναι η προσέλκυση τουριστών 
προκειμένου να ωφεληθούν οι τοπικές επιχειρήσεις. Το κείμενο του βασίζεται σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε για να καθοριστούν τα όποια οφέλη προκύπτουν. 

Το 11ο κεφάλαιο αφορά τα αθλητικά γεγονότα και συγκεκριμένα τις περιοχές στις 
οποίες αυτά διαξάγονται. Σύμφωνα με το συγγραφέα, Thomas Junod, τα είκοσι τελευταία 
χρόνια , η ζήτηση όπως και η προσφορά για αθλητικά γεγονότα έχουν αυξηθεί δραματικά. 
Μερικές πόλεις και περιοχές έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές για την φιλοξενία 
αθλητικών γεγονότων με μεγάλη συχνότητα. Τα αθλητικά γεγονότα επιδρούν 
ποικιλοτρόπως στις περιοχές που τα φιλοξενούν, έχοντας όχι μόνο  αντίκτυπο στον 
οικονομικό τομέα, αλλά και την προβολή και την αστική ανάπτυξη την ανύψωση 
αισθήματος υπερηφάνειας του τοπικού πληθυσμού κ.α.  Άν και ο ανταγωνισμός ανάμεσα 
στις διεκδικήτριες χώρες είναι πλέον πολύ έντονος, ο αριθμός των διεθνών αθλητικών 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος , Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007 45



 

γεγονότων ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο μεγάλος. Δεν είναι όμως  όλα τα αθλητικά 
γεγονότα το ίδιο ενδιαφέροντα για όλες τις πόλεις. Τα αθλητικά γεγονότα δεν γεννούν μόνο 
πλεονεκτήματα αλλά και κόστος όπως επίσης και αρνητικές επιδράσεις. Απαραίτητο είναι 
το ταίριασμα του αθλητικού γεγονότος με της φιλοξενούσα περιοχή. Ο συγγραφέας 
παρουσιάζει μεθόδους που μπορούν να καθορίσουν εάν μια περιοχή είναι κατάλληλη να 
διεκδικήσει μια διοργάνωση.  Σύμφωνα με τον συγγραφέα οι παραδοσιακές οικονομικές 
μελέτες επιπτώσεων δεν είναι επαρκείς δεδομένου ότι δεν λαμβάνουν υπόψη τους κόστη και 
ακαθόριστες επιδράσεις.  Σήμερα, η εκτίμηση ικανότητας διοργάνωσης ενός τέτοιου 
γεγονότος αφορά τρείς πυλώνες, τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό. Το 
άρθρο βασίζεται στη συλλογή στοιχείων  κατά την  Διάρκεια του Ευρωπαικού 
Προγράμματος Interreg “SENTEDALPS” (Δίκτυο Αθλητικών Γεγονότων για τον Τουρισμό 
και την Οικονομική Ανάπτυξη των Άλπεων) τα οποία χρισιμοποιήθηκαν επίσης για την 
έκδοση δύο οδηγιών που απευθύνονταν στους διοργανωτές αθλητικών γεγονότων και στις 
δημόσιες αρχές για τον ανταγωνισμό και την συμμετοχή των πόλεων.και άλλων περιοχών. 

Το 12ο κεφάλαιο εξετάζει τον αντίκτυπο διεξαγωγής μικρότερου μεγέθους αθλητικών 
γεγονότων. Συγγραφείς του είναι οι David J. Waters, Nick Aplin & May Lai Leong. 
Εστιάζουν στις κοινωνικο-οικονομικές επιδράσεις που θα έχει μια τέτοια διοργάνωση στις 
φιλοξενούσες χώρες-πόλεις.  

Το κεφάλαιο 13 αναφέρεται σε ένα ακόμη τουριστικό αθλητικό γεγονός: το Grand Prix 
της  Κωνσταντινούπολης το 2005. Οι Pembe Gul Cakir, Deniz Karagoz Yuncu & Himi Rafet 
Yuncu παρουσιάζουν στοιχεία του προφίλ των ξένων επισκεπτών που θα παρευρεθούν στη 
Formula 1 στην Κωνσταντινούπολη. Αντικείμενο συζήτησης αποτελεί επίσης ο αντίκτυπος 
που θα έχει η διεγαγωγή του γεγονότος αυτού στην πόλη. Το 14ο κεφάλαιο των Geoff 
Riddington & Alan Radford εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν ειδικότερα 
στην περίπτωση της Σκωτίας όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη που έρχεται αντιμέτωπη 
με το ψάρεμα του σολωμού με χρήση παρασίτου. Το κεφάλαιο 15 καταπιάνεται με το θέμα 
της χορηγίας και πως αντιμετωπίζεται αυτή από την πλευρά των τουρκικών επιχειρήσεων. 
Συγγραφείς του εν λόγω κειμένου είναι οι Ali Atif Bir & H. Kemal Suher. Σκοπός της 
μελέτης τους είναι να ανακαλύψουν την συμπεριφορά, τις προσδοκίες και την ιδεολογία 
των Τουρκικών επιχειρήσεων απέναντι στην αθλητική χορηγία.  Για τον σκοπό της μελέτης 
τους, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που φανερώνει τις απόψεις των εταιρειών.  Η 
αυτοδιαχειριζόμενη μελέτη εστάλη στους εταιρικούς διευθυντές επικοινωνίας ή στους 
υπευθύνους δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από την ετήσια λίστα 
που δημοσιεύει το Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα τους, οι εταιρείες βλέπουν την αθλητική χορηγία ως ένα σημαντικό εργαλείο 
και το χρησιμοποιούν ή προσπαθούν να εντάξουν αθλητικές χορηγίες στις στρατηγικές 
μάρκετινγκ που εφαρμόζουν. Παράλληλα, πιστεύουν ότι η αθλητική χορηγία έχει την 
μεγαλύτερη επίδραση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εργαλεία του 
μάρκετινγκ. Ένα αξιοπρόσεχτο σημείο της έρευνας είναι επίσης ότι οι επιχειρήσεις βλέπουν 
την αθλητική χορηγία ώς μια ευκαιρία διαφήμισης  που έχει την μεγαλύτερη επιρροή όσον 
αφορά το κομμάτι της γνωστοποίησης του προϊόντος. Τα κεφάλαια 16 και 17 μπορούν να 
θεωρηθούν ως συμπληρωματικά των προηγούμενων δύο κεφαλαίων για τα θέματα του 
Πρωταθλήματος και της Χορηγίας αντίστοιχα. Οι Iclem Er, Metin Argan, F. Zeynep Ozata & 
Tugba Kilicer κάνουν μια εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της χορηγίας στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Formula 1 στην Κωνσταντινούπολη και την αντανάκλαση των νέων 
χορηγούμενων ρυθμίσεων  στην Τουρκία. Το κεφάλαιο 18 των Mihaela Constantinescu, 
Valerica Olteanu & Daniel Serbanica, παρέχει μια γενική επισκόπηση της επαγγελματικής 
ταυτότητας ενός αθλητικού τύπου που λειτουργεί προς όφελος ενός κερδοσκοπικού ή μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού. Τέλος, με το κεφάλαιο 19 κλείνει το δεύτερο μέρος του βιβλίου. 
Οι Ridvan Ekmekci, Serkan Berber & Omer Kutlu  παρέχουν στοιχεία της χρήσης του 
διαδικτύου από τις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες στην Τουρκία. Μερικοί 
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ποδοσφαιρικοί όμιλοι στην Σούπερ-λίγκα της Τουρκίας δεν εχουν καν την δική τους 
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Από τους υπόλοιπους, που έχουν, μόνο έξι την χρησιμοποιούν 
για χρήση μάρκετινγκ και οι υπόλοιποι δεν φαίνεται να έχουν κανένα συναφή στόχο. 

To τελευταίο μέρος του βιβλίου αποτελείται απο 10 κεφάλαια που έχουν ως αντικείμενο 
τους σημαντικά θέματα για τον αθλητισμό, την υγεία, την φυσική κατάσταση και άλλες 
κοινωνικές πτυχές του αθλητισμού. Το 20ο κεφάλαιο, το 1ο αυτού του μέρους γραμμένο από 
τους Jody H. Hironaka-Juteau & Kathie Reid, εξερευνά ποικίλα αποτελέσματα τρόπων ζωής 
ενηλίκων που συμμετείχαν σε σχετικα με κάποιο σκοπό ή φιλανθρωπίες, γεγονός. 
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης για την συμμετοχή ενηλίκων σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα, η συχνότητα και ποικιλία φυσικών 
δραστηριοτήτων πριν και μετά από την εκδήλωση, λόγοι συμμετοχής στην εκδήλωση και η 
αντανάκλαση που αυτό έχει στους ίδιους όσον αφορά τα κοινωνικά, συναισθηματικά και 
φυσικά οφέλη που απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα. Το κεφάλαιο 
21 των Panagiota Klentrou, Sara Van Moorsel, Maureen Connolly & Stephanie MacIntosh, 
έχει ως κύριο θέμα την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Παλαιότερες έρευνες απέτρεπαν τους 
πάσχοντες από κάθε φυσική άσκηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάφορες επιπλοκές. 
Στον παρόν κείμενο έπειτα από έρευνα που έγινε σε μια νεαρή ασθενή, με την εφαρμογή 
συγκεκριμένου προγράμματος διάρκειας 8 εβδομάδων, καταδεικνύεται ότι με την επιλογή 
ενός συγκεκριμένου εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης μπορεί να προκύψουν πολύ 
θετικά αποτελέματα στην διαχείριση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Στο κεφάλαιο 22 
επιχειρείται απο τον συγγραφέα Peter E. Cunnius μια αναζήτηση μεθόδων που θα 
ενθαρρύνουν την ατομική ευθύνη του ατόμου για την υγεία του και την καλή φυσική 
κατάσταση, μέσω της ανάπτυξης μιας μεθόδου που συντελεί στον προσδιορισμό της αξίας 
και εντέλει στην αναγνώριση μακροπρόθεσμων στόχων. Αυτό περιλαμβάνει μια λίστα από 
πράγματα που έχει επιλέξει το ίδιο το άτομο και απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. 
Τέλος ο συγγραφέας κλείνει με την άποψη ότι συστηματικές επίσημες τακτικές για την 
ανάκαμψη της υγείας μπορεί να αποδειχθούν πιο επιτυχημένες από μη συστηματικές και 
ανεπίσημες τακτικές.Το κεφάλαιο 23 των Andrew Lee Bates II & Audrey Thompson, 
παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τους παρακάτω στόχους: 
  
• Την αύξηση της ενημέρωσης και της γνώσης γύρω από ιατρικά θέματα. 
• Η καλή φυσική κατάσταση και η υγεία να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας του 

ανθρώπου. 
• Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του ατόμου. 
 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα η ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας σε μια κοινότητα μπορεί να 
συντελέσει στην προώθηση των παραπάνω στόχων. 

Το Κεφάλαιο 24 γραμμένο από τον Costas Nicou Tsouloupas, εξετάζει την εφαρμογή 
και αποτίμηση ενός προγράμματος φυσικής δραστηριότητας που ονομάζεται SHAPE: 
School-based Healthy Activities Program for Exercise και το οποίο εφαρμόστηκε με σκοπό 
να βοηθήσει στον περιορισμό της αιτίας που συσχετίζονταν με τη αδράνεια στους νέους του 
San Joaquin Valley of Central California, ένα πρόβλημα που επικρατούσε μεταξύ των 
εθνοτήτων και των κοικωνικοοικονομικών ομάδων που αντιπροσώπευαν την περιοχή. Η 
βάση του προγράμματος περιελάμβανε 10λεπτη άσκηση φιλική προς τον χρήστη που 
συνοδευόταν από βιβλίο με οδηγίες και ασκήσεις για το σπίτι. Το κεφάλαιο 25 παρουσιάζει 
στοιχεία υγειούς στάσης και συμπεριφοράς  και της δύναμης των οστών (bone strength) στις 
νέες γυναίκες. Γραμμένη από τους Gioia Di Giovanni, Kimberley Gammage, Diane Mack & 
Panagiota Klentrou η εργασία αυτή καταπιάνεται με το θέμα της οστεοπόρωσης  και με την 
υγιή συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα στο πρόβλημα όπως είναι η 
καθημερινή κατανάλωση ασβεστίου, τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, η δύναμη των 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος , Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007 47



 

οστών και άλλα. Εξετάζονται επίσης τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που βασίζονται 
στη συγκρατημένη διατροφή, και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα για το ζήτημα αυτό. Το 
κεφάλαιο 26, της Vasiliki Iliadi, εξετάζει την αποκατάσταση από τραύματα που αποκαλείται 
Muscle Energy Technique-Reciprocal Inhibition (MET-RI). MET-RI χρησιμοποιούνται 
βασικά στις πιο έντονες φάσεις της αποκατάστασης. Το κεφάλαιο 27 των Cathy M. St. Pierre, 
Doug Broadfield, Michael Whitehurst, Robert Zoeller & Robert H. Blanks, περιγράφει ένα 
καινοτόμο μάθημα που διδάσκεται με σκοπό να διαφοροποιήσει απόφοιτους φοιτητές σε 
ένα πανεπιστημιακό τοπίο παρέχοντας μια κατεύθυνση. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι το 
μέλλον της περίθαλψης θα εξαρτηθεί από το αν οι ακαδημαϊκές αρχές θα χτίσουν γέφυρες 
συνεργασίας ως μια ομάδα για να ενισχύσουν την υγεία και ευεξία των πελατών. Ένας 
τρόπος γεφύρωσης είναι να τιμήσουν την σημαντική συμβολή κάθε αρχής. Οι διδάσκαλοι 
του μαθήματος προέρχονται από πολλούς επαγγελματικούς χώρους που σχετίζονται με την 
υγεία. Τα θέματα που καλύφθηκαν στην διάρκεια αυτού του μαθήματος αφορούσαν την 
φυσιολογία της καρδιάς, τον αντίκτυπο της άσκησης στην καρδιά, δραστηριότητες που 
βοηθούν στην βελτίωση της υγείας σε ένα πρώτο, δεύτερο και τρίτο επίπεδο πρόληψης 
καρδειαγγειακής υγείας, συμπληρωματικές μεθόδους αποτροπής καρδιακών ασθενειών και 
ιατρικές προοπτικές για την καρδιά και τα ιατρικά ζητήματα που την αφορούν. Το πλαίσιο 
εργασίας και τα συμπεράσματα του μαθήματος αυτού μπορούν να υπηρετήσουν δύο 
στόχους: 1) Να βοηθήσουν τους μαθητές να κάνουν την επιλογή ενός υγειούς τρόπου ζωής 
και 2) Να υπάρξει η συνεργασία που απαιτείται για το ζήτημα αυτό, από όλους τους 
αρμόδιους φορείς και τις αντίστοιχες αρχές. Το Κεφάλαιο 28 του Rheba E. Vetter, 
παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελεσματικά πρωτόκολλα ασκήσεων που 
αποτελούν μέρος του στάδιου της προθέρμανσης πριν την έναρξη της προπονητικής 
διαδικασίας κατά την ενασχόληση με κάποιο άθλημα, και βασίζεται σε σχετική έρευνα. Το 
κεφάλαιο 29, το τελευταίο αυτού του βιβλίου της Synthia Sydnor, εντοπίζει και αναλύει 
θέματα  του “θεολογία του σώματος” του Πάπα Ιωάννη Παύλου του II  που είναι 
εφαρμόσιμα στην μελέτη του αθλητισμού. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι οι ιδέες αυτές οδηγούν 
σε μια συγκεκριμένη δομή σκέψης που αποτελεί πρόκληση για συζήτηση στους τομείς της 
κοινωνιολογίας, ιστορίας και πολιτιστικής λογοτεχνίας  με κεντρικό θέμα την σχέση 
γυναικείου φύλου – θηλυκότητας και  αθλητισμού. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 



 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 

 
1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 

Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα υποβάλλονται 
σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην 
πρώτη σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω 
στο εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει 
να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να υποβάλλεται μαζί 
με το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις 
από τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία και 
Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος : Δρ. Γρηγόρης Παπανίκος   
Αντιπρόεδρος : Μάριος Βασιλόπουλος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη 
Ταμίας : Βασίλης Φίλιος 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Γιώργος Μπολέτης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Κλαίρη Βελούτσου 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών : Κώστας Κατσιγιάννης  

 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 
 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον 

αθλητισμό, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού, 
 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 
 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

 
 

Σκοποί 
1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη 

διοίκηση του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, 
διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως 
μονογραφίες, βιβλία κ.λ.π.. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 
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